
Vedtægter for:

�NOVA� Nordsjællands Astronomiforening

1. Foreningens navn er �NOVA� Nordsjællands Astronomiforening. Dens hjemsted og værneting er Helsingør
Kommune. Foreningens formål er at samle astronomisk interesserede og udbrede kendskabet til og interessen
for astronomi.

2. Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelsen for det aktuelle regnskabsår (1. januar � 31. december).
Hvis et medlem trods rykker ikke betaler sit kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt.

3. På foreningens ordinære generalforsamling fastsættes kontingentets størrelse for det kommende regn-
skabsår. Kontingentet skal være betalt inden det kommende regnskabsårs påbegyndelse.

Foreningens midler kan anbringes som indskud i danske banker, sparekasser samt postgiro. Højst 20% af
foreningens aktivmasse må være anbragt i et enkelt aktiv, med mindre dette aktiv har direkte relation til
foreningens formål. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlinger indkaldes med 30 dages
varsel, hvilket sker elektronisk via hjemmeside og e-mail med angivelse af dagsorden. Ordinære generalfor-
samlinger afholdes hvert år i perioden 1. februar til 30. april. Alle generalforsamlinger afholdes i Nordsjælland,
fortrinsvis Helsingør.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/4 af
medlemmerne forlanger det.

6. Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst:

(I) Valg af dirigent.

(II) Valg af referent.

(III) Valg af 2 stemmetællere.

(IV) Formandens beretning.

(V) Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse
af kontingent for det kommende regnskabsår.

(VI) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

(VII) Behandling af indkomne forslag.

(VIII) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

(IX) Valg af revisor og revisorsuppleant.

(X) Eventuelt. Punkter herunder kan ikke være genstand for afstemning.

7. Ved enhver afsteming � herunder på generalforsamlingen � har hvert medlem en stemme. Der kan evt.
stemmes ved skriftlig fuldmagt givet i overensstemmelse med den varslede dagsorden.

8. Alle beslutninger vedtages med simpelt stemme�ertal, bortset fra beslutninger om ændring af

lovene og om opløsning af foreningen, idet der til disse beslutninger kræves, at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for forslaget. Et forslag, der har været til behandling på en generalforsamling, kan ikke
gøres til genstand for behandling på en ny generalforsamling, før der er gået mindst seks måneder efter at
forslaget har været til atstemning.

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før

generalforsamlingen og af bestyrelsen være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

9. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem til otte personer fra foreningen, der vælges på
den ordinære generalforsamling. Valgperioden er toårig således, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
på valg i lige år og de øvrige i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger bestyrelsens formand
samt næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. I tilfælde af vakance i bestyrelsen i årets løb, supplerer
bestyrelsen sig selv. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

10. Bestyrelsen indkaldes med mindst fem dages varsel. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller næstfor-
manden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsen træ�er sine beslutninger ved simpelt stemme�ertal. I tilfælde af stemmelighed er
mødelederens stemme afgørende.

11. Foreningen tegnes af formanden hhv. næstformanden i forening med et meningt bestyrelsesmedlem eller
af mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i forening.

12. Alle beslutninger ud over daglig drift afgøres på generalforsamling eller ved e-mail-/brevafstemning.

13. Foreningen kan opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling jfr. paragraf 8. I
tilfælde af opløsning skal foreningens aktiver overgå til en o�entlig eller privat institution, der er anmeldt
til Erhvers- og Selskabsstyrelsen eller foreningsregistret, og som har udbredelsen af kendskab til astronomi
og/eller rumfart som en del af sit formål, alt efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. juni 2000 og justeret på efterfølgende general-

forsamlinger, senest den 20. marts 2012.


