
Side 1 af 3 

VEDTÆGTER FOR 
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§1. Foreningens navn: 

Foreningens navn er Sammenslutningen af kliniske lærestolsprofessorer ved 
Århus Universitetshospital. Hjemsted er Aarhus Universitet 

 

§2. Foreningens formål: 

 Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, 
økonomiske og kollegiale interesser samt at indgå som delforening under en 
landsdækkende sammenslutning af kliniske lærestolsprofessorer. 

 

§3. Medlemstal: 

Sammenslutningen optager som medlemmer kliniske lærestolsprofessorer ansat 
ved universitet, der er fastansatte som overlæger ved Århus 
Universitetshospital. 

Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller efter tre års 
restance. 

 

§4. Medlemmers pligter: 
Medlemmer er forpligtede til at overholde de af sammenslutningen indgåede 
aftaler og overenskomster samt i øvrigt overholde de af sammenslutningen 
lovligt trufne beslutninger og at betale det fastsatte kontingent. 
 

§5. Generalforsamling: 
Sammenslutningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Stk. 2 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indvarsles skriftligt af 
bestyrelsen mindst 3 uger forud for afholdelsen. Medlemsforslag, der ønskes 
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optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling. 
 
 
Stk. 3 
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetning 
3. Beretning fra nedsatte udvalg 
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling 
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
6. Valg af bestyrelse – se § 7 
7. Valg af revisor og suppleant 
8. Redegørelse for budget 
9. Fastsættelse af kontingent 
10. Eventuelt 

 
Stk. 4 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. 
 
Stk. 5. 
Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel majoritet, med mindre 
nærværende vedtægter kræver andet. Der kan stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 6 
På generalforsamlingen kan der ikke træffes beslutning om forslag, som ikke er 
optaget på dagsordenen. 
 
Stk. 7 
Over generalforsamlingens forhandlinger fører sekretæren en protokol, som 
underskrives af dirigenten. 
 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal 
sammenkaldes, hvis mere end 5 af sammenslutningens medlemmer ønsker det. 
Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved 
skriftlig indkaldelse direkte til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel og skal 
afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav herom. I ganske særlige 
tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges. 
 
Stk. 2 
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende 
punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Behandling af den eller de sager, der har foranlediget indkaldelsen 
3. Eventuelt valg 
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4. Eventuelt 
 
Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling. 
 
Stk. 3 
Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke 
atter bringes frem før på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

 
§7. Bestyrelsen: 

Bestyrelsen leder sammenslutningens anliggender, repræsenterer den udadtil 
og varetager dens interesser. 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen består af 2 medlemmer, og en formand. Såvel formand som 
medlemmer. Bestyrelsens formand vælges ved direkte valg af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Valg af bestyrelsen 
gælder for 2 år, genvalg kan finde sted 2 gange.  
 
Stk. 3 
Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutninger er gyldige med mindre 
mere end halvdelen af bestyrelsen har stemt for. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
Stk. 4 
Formanden kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde og skal gøre det, 
såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 
 

§8. Regnskab: 
Foreningens regnskabsår går fra 01.01.- 31.12. Regnskabet revideres af  en af 
generalforsamlingen for 2 år – med mulighed for genvalg – valgt revisor. 
 

§9 Vedtægtsændringer: 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ½ 
af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer 
for ændringen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal forslagene 
sendes til urafstemning. Der kræves majoritet af de afgivne stemmer for 
vedtagelse af forslaget. 
 

§10. Ikrafttrædelse: 
Nuværende vedtægter træder i kraft efter at vedtægtsændringerne er godkendt 
ved urafstemning og erstatter herefter vedtægterne af 1996. 
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