
DGF’s bestyrelse har gennemgået foreningens vedtægter, og har fundet anledning til at 
indarbejde tilpasninger til gældende praksis og nødvendige præciseringer. Disse forslag er 
fremlagt i følgende tekst der kun fremviser de paragraffer der ønskes ændret. De hidtil 
gældende vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside. 
 
DGFs vedtægter med de paragraffer der er ændringsforslag til. 
Dobbelt gennemstreget bla bla = foreslås slettet. 
Fed = nyt forslag.  
[ ] begrundelse for forslaget. 
 
§ 2 Formål  
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte 
deres dyrkere tættere nærmere sammen og særligt virke for udbredelsen af og kendskabet til de 
geologiske forhold, især inden for det danske rige.  
[sproglig tilpasning] 
 
§ 3 Møder og klubber  
Stk. 1. Foreningens ordinære medlemsmøder afholdes som regel en gang om måneden i tidsrummet fra 1. 
oktober til 30. april.  
[præcisering af hvilke type møder der omtales] 
 
§ 4 Publikationer og andre udgivelser 
Stk. 2. Foreningen udgiver ‘Geologisk Tidsskrift’ indeholdende artikler, der er skrevet på dansk samt 
bestyrelsens årlige beretning om foreningens aktiviteter. Tidsskriftet ledes af en redaktør i samarbejde med 
en redaktionskomité. Foreningens bestyrelse udgør udpeger redaktionskomitéen. 
[Tilpasning i forhold til hvordan det reelt foregår] 
 
§ 5 Medlemsskab  
Stk. 1. Foreningen er åben for alle idet der skelnes mellem følgende personlige medlemsgrupper:  

a: årsbetalende personlige medlemmer 

b: årsbetalende husstandsmedlemmer. Husstandsmedlemmer modtager kun én trykt publikation, kan 
deltage som personlige medlemmer i foreningens aktiviteter, der er følger dog kun én stemme pr. 
husstandskontingent ved generalforsamlinger. 

[På baggrund af ønske fra foreningens medlemmer]  

c: årsbetalende personlige studentermedlemmer  

d: personlige livsvarige medlemmer, der har tegnet et sådant medlemsskab inden d. 9. februar 1970.  

Stk. 2. Studentermedlemsskab kan højst oppebæres i fem år, eller indtil opnået kandidatgrad eller indtil 
medlemmet er indskrevet som PhD studerende. 
[Præcisering af krav for studentermedlemskab] 
Stk. 3. Institutioner, firmaer etc. kan efter godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer af 
foreningen. Støttemedlemmer kan være repræsenteret i foreningen ved en navngivet person med de stemme-
rettigheder og pligter som tilkommer et ét personligt medlem. 
[Præcisering af rettigheder for firmaer] 



 

§ 6 Udmeldelse   

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden d. 1 marts senest 1 måned før udløbet af 
kontingentperioden.  

[Tilpasning til vedtægternes mulighed for ændrede kontingentperioder §7 stk 3] 
 
§ 7 Kontingent 
Stk. 2. Medlemskontingent og øvrige ikke vedtægtsdefinerede medlemsbetingelser for firmaer, og 
institutioner fastsættes af bestyrelsen. 

[Præcisering af firmamedlemsskabs aftalernes fleksibilitet]  

Stk. 4. Ved 50 45 års personligt medlemsskab af foreningen opnås kontingentfrihed.  
 
[Som følge af den ændrede kultur omkring indmeldelse – ligger ca. 5 år senere end før i tiden.] 
 
§ 9 Ordinær generalforsamling  

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts. 
[Bestyrelsen ønsker muligheden for at have tid til at få regnskabet behandlet i ordentlig tid – med 
det nye oplæg til kontingentperiode er der intet krav om at det skal være før marts] 
Stk. 6. Der kan stemmes enten ved personligt fremmøde eller ved personlig fuldmagt. Udover 
bestyrelsen kan ingen fremmødt kan have mere end to fuldmagter.  
[Bestyrelsen ønsker muligheden for at kunne modtage opbakning til egne forslag fra medlemmer 
der ikke kan være til stede] 
Stk. 11. Der udarbejdes beslutningsreferat, der senest 30 dage efter afholdelsen skal være offentligt 

tilgængeligt, samt være godkendt af den på generalforsamlingen fungerende formand, referent samt 

dirigent. 
[Præcisering af gældende praksis – så det ikke bliver glemt] 
 
§ 12 Revision  
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. 
Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at 
beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status 
forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid krav på adgang til at efterse regnskab og 
beholdninger.  
[Præcisering af den interne revisions rettigheder] 
 
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling  
Stk.1. Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun afholdes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. De 
indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller gennem denne efter skriftlig motiveret forlangende af mindst 
10% af medlemmerne (iflg. seneste opgørelse i formandsberetning). Generalforsamlingen skal afholdes 
senest 3 uger efter begæringens modtagelse, og skal indkaldes med mindst 2 ugers skriftligt varsel. 



Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
afholdelsen. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag, skal fremgå af foreningens 
hjemmeside senest 4 dage før den ekstraordinære generalforsamling, og annonceres med e-post til alle 
der har tilmeldt sig foreningens e-postliste. 

[Præcisering af baggrund for optælling af medlemstal, samt tilpasning af bestemmelsen for 
ekstraordinær generalforsamling. Tidsfristerne stemmer ikke overens i nuværende vedtægter] 
 
Stk.2. For så vidt angår øvrige krav til mødets indkaldelse, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme 
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.  
[Indkaldelse er indeholdt i det nye forslag stk. 1.] 
 
§ 15 Bestyrelsen, tegning 
Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. 
Bestyrelsesbeslutninger kræver simpelt stemmehedflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
[Sproglig tilpasning] 
 

Stk. 7. De godkendte beslutningsreferater arkiveres til enhver tid af foreningens sekretariat. 
[Gældende praksis nedfældet] 
 
§ 17 Foreningens opløsning 
Stk. 2. Den sidste generalforsamling som vedtager endelig opløsning af foreningen skal også 
vedtage en beslutning om brugen af foreningens midler; idet alene almenvelgørende eller 
almennyttige formål kan støttes. 
 
[Skattemæssig tilpasning] 
 
 
 


