
LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede viden-
skaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for ud-
bredelsen af kendskab til de geologiske forhold inden for det danske rige.

Foreningen virker for sit formål ved afholdelse af møder med .foredrag, refe-
rater og diskussioner om geologiske og beslægtede emner, ved udgivelse af
trykte publikationer, afholdelse af geologiske ekskursioner og ved andre til
rådighed stående midler.

V J

Foreningens ordinære møder afholdes som regel en gang om måneden i
tidsrummet fra 1. oktober til 30. april.

§ 4
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges ved skriftlig, hem-
melig afstemning på den årlige generalforsamling eller eventuelt ved uraf-
stemning, såfremt mindst 10 medlemmer inden 1. november fremsætter skrift-
ligt ønske herom. Bestyrelsens formand vælges ved særskilt afstemning, me-
dens de øvrige bestyrelsesmedlemmer selv fordeler forretningerne mellem sig
som næstformand, redaktør af tidsskriftet, sekretær, kasserer, bibliotekar og
bestyrelsens repræsentant i Århus. Kun stemmer afgivet på forud for afstem-
ningen opstillede kandidater er gyldige. I tilfælde af stemmelighed finder
bundet omvalg sted på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted, dog må
formandspladsen højst to år i træk beklædes af den samme. Funktionstiden
begynder umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 5
Indtræder vakance i bestyrelsen, sker suppleringsvalg på det førstkommende
møde, hvortil lovlig indvarsling kan ske (cfr. § 20).
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§ 6
Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemmeflerhed. Over bestyrelsesmøder-
nes forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende
medlemmer af bestyrelsen.

§ 7
Foreningens møder ledes af formanden, næstformanden eller i deres forfald
et andet bestyrelsesmedlem. Ønsker ordstyreren selv at tage ordet, som fore-
dragsholder eller i en diskussion, da viger han sit sæde som ordstyrer.

§ 8
Bestyrelsen underretter skriftligt medlemmerne om møders afholdelse samt
om de foredrag, der er anmeldte til mødet, og de emner, der skal forhandles.
Ordstyreren kan dog uden for dagsordenen give medlemmer ordet for mindre
meddelelser.

§ 9
Mellem Dansk Geologisk Forening og de geologiske klubber består et sam-
arbejde, idet disse faglige klubbers præsidier sammen med Dansk Geologisk
Forenings bestyrelse udgør et geologisk samarbejdsudvalg. Medlemmer af
Lunds Geologiska Fältklubb har adgang til foreningens møder og ekskur-
sioner. Bestyrelsen sender meddelelse om disses afholdelse til Fältklubbens
sekretær.

§ 10
Besøgende kan med bestyrelsens samtykke indføres af et medlem til et enkelt
møde.

Optagelse i foreningen sker ved bestyrelsen efter forslag af to medlemmer.
Institutioner, biblioteker m. v. kan ikke være medlemmer, men kan abonnere
på foreningens publikationer til medlemspris.

§ 12
Æresmedlemmer optages på forslag af bestyrelsen ved urafstemning, når 2/s
af de afgivne stemmer er derfor.
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§ 13
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal
være indbetalt senest 1. april. Udmeldelser skal være indsendt inden samme
dato. 50 års medlemskab giver kontingentfrihed.

§ 14
Foreningen udgiver »Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening« (»Bulletin
of the Geological Society of Denmark«) med originale bidrag af international
interesse skrevet på ét af verdenssprogene og »Årsskrift for Dansk Geologisk
Forening« skrevet på dansk indeholdende en oversigt over foreningens virk-
somhed. I årsskriftet optages også mindre afhandlinger af lokal interesse,
ligesom der med passende mellemrum gives en fortegnelse over foreningens
medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af afhandlinger,
eventuelt i samråd med kompetente eksperter.

§ 15
Foreningens tidsskrift udveksles i bytteforbindelser i så stor udstrækning som
muligt. Den derved og på anden måde erhvervede litteratur overdrages først
og fremmest til danske offentlige institutioner, eventuelt også til medlemmer
af foreningen.

§ 16
Af foreningens ekskursionsfond, der opretholdes ved frivillige bidrag og for-
valtes af foreningens bestyrelse, uddeles ved foreningens større ekskursioner
rejseunderstøttelse, dog ikke udover befordringsudgifter, til et begrænset an-
tal yngre medlemmer, der derom henvender sig til bestyrelsen.

For fondets indtægter og udgifter aflægges regnskab på foreningens or-
dinære generalforsamling, dog uden nøjere specifikation.

§ 17
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 18
Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i januar.
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Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt uden for bestyrelsen blandt
foreningens medlemmer.

På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens aktivitet i det
forløbne år.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der aflægges særskilt
regnskab for de foreningen tilhørende fonds. Regnskabsåret følger kalender-
året.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende år (jf. §
13).

Efter valget af bestyrelse for det kommende år (jf. § 4) vælges to revi-
sorer for samme tidsrum.

Generalforsamlingsbeslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed; dog for-
dres til vedtagelse af lovændringer 2/a af de afgivne stemmer og at mindst
10% af foreningens medlemmer er til stede. Er dette sidste ikke tilfældet,
og forslaget dog vedtages med 2/z af de afgivne stemmer, skal beslutningen
godkendes ved en urafstemning, hvor 2/s af de afgivne stemmer skal være
for forslaget.

10 tilstedeværende medlemmer kan forlange skriftlig afstemning ved alle
generalforsamlingsbeslutninger.

Medlemmer, der måtte ønske specielle emner optaget på den ordinære gene-
ralforsamlings dagsorden, skal indsende motiverede forslag til bestyrelsen in-
den 1. december.

§ 19
Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun afholdes i tidsrummet 1. okto-
ber til 30. april. De indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller gennem denne
efter skriftlig, motiveret forlangende af mindst 10 medlemmer, senest 3 uger
efter dettes indlevering.

§ 20
Indvarslinger til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære skal
være udsendte mindst 6 dage før afholdelsen og indeholde fuldstændig an-
givelse af dagsordenen.
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§ 21
Dansk Geologisk Forening opretholder og administrerer den i 1969 indstif-
tede Steno medalje, for hvilken der gælder en særlig fundats.

§ 22
Foreningen kan kun opløses ved urafstemning efter at forslag derom er frem-
sat på en generalforsamling og såfremt Ve af de afgivne stemmer er derfor.
Administrationen af foreningens midler overgår da midlertidig til den natur-
videnskabelige forening, som den sidste bestyrelse i Dansk Geologisk For-
ening efter bemyndigelse af generalforsamlingen måtte udpege, indtil en ny
geologisk forening med lignende formål som den nuværende - eventuelt en
geologisk sektion af en anden naturvidenskabelig forening - er oprettet og
kan overtage administrationen af midlerne.

Lovene vedtaget den 9. februar, 1970




