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LOVE
FOR
VAJSENHUSIANERNES FORENING

DET GODE MINDE
FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED
§1
Foreningen, hvis hjemsted er København, er stiftet d. 22. januar 1858 og
Fører navnet Vajsenhusianernes forening Det Gode Minde

FORENINGENS FORMÅL
§2
Foreningens formål er:
- at skabe og bevare sammenhold mellem tidligere og nuværende elever
samt personale fra Det kongelige Vajsenhus
- at hjælpe Vajsenhusianerne, som er medlem af foreningen, med bl.a.
boligstøtte, støtte under uddannelse og støtte i en øjeblikkelig
nødsituation
- at virke for et positivt samarbejde med Det kongelige Vajsenhus

§3
Disse formål søges fremmet ved:
- at administrere og udbygge foreningens legater,
- at udgive ”Vajsenhusianerbladet”
- at afholde selskabelige sammenkomster.
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MEDLEMMER OG KONTINGENTER
§4
Som medlemmer optages elever udgået fra Det kongelig Vajsenhus,
medlemmernes ægtefælle/samlever og deres børn, samt personale fra
Det kongelig Vajsenhus

GENERALFORSAMLINGEN
§5
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens
anliggender. Den indkaldes med mindst 10 dages varsel enten ved
bekendtgørelse i ”Vajsenhusianerbladet” eller ved skriftlig meddelelse
direkte til medlemmerne.

§6

-

I april måned afholdes den ordinære generalforsamling, som ledes af en
dirigent valgt af generalforsamlingen på forslag af denne eller
bestyrelsen.
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
formandens beretning
Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af medlemskontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen og øvrige funktioner (jævnfør §11)

§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når
mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at
begæringen herom er fremsendt.

-3-

Indkaldelsen sker med mindst 10 dages varsel enten ved bekendtgørelse
i ”Vajsenhusianerbladet” eller ved skriftlig meddelelse direkte til
medlemmerne.

§8
En generalforsamling er beslutningsdygtig med det fremmødte antal
medlemmer.
Ethvert af foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er
stemmeberettet med en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.
Samtlige spørgsmål, valg m.m. afgøres ved almindeligt stemmeflertal
(se. Dog §§10,18, og 20)

§9
Vil et medlem til en ordinær generalforsamling indgive et forslag, skal
det ske skriftligt til bestyrelsen(formanden) senest d. 1. januar.

§10
Lovændringsforslag skal offentliggøres sammen med indkaldelse til
generalforsamling.
Til vedtagelse af lovændringer forlanges 2/3 af de fremmødte
medlemmers stemmer.
Til forandring eller annullering af denne § samt §§ 2,8 og 11 kræves,
efter vedtagelse på den første generalforsamling senest en måned efter,
hvor den forelægges, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
senest en måned efter, hvor foreslået ændringer atter skal vedtages med
2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
Vedtagne lovændring skal offentliggøres i det førstkommende nummer
af ”Vajsenhusianer-bladet”.

-4-

BESTYRELSEN OG ØVRIGE FUNKTIONER
§11
Bestyrelsen består af en formand, der vælges af for et år og fire
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og øvrige opgaver.
Hvert år vælges på generalforsamlingen:
-formand
-2 medlemmer til bestyrelsen
-2 suppleanter til bestyrelsen
-1 ekstern revisor, statsautoriseret eller registreret
-1 kritisk revisorsuppleant, et mening medlem
-1 redaktør og 1 redaktørsuppleant
Valg til bestyrelse forudsætter, at den pågældende er til stede eller har
afgivet et skriftligt tilsagn.
Et medlem skal være over myndighedsalderen ved valg til bestyrelse og
andre funktioner.
Genvalg kan finde sted.

§12
I formandens fravær eller hvis denne ønsker at fratræde før
funktionstiden er udløbet, træder næstformanden i dennes sted.
Al anden fratræden indenfor bestyrelsen og øvrige funktioner erstattes
med suppleant.

FORRETNINGSORDN OG ØKONOMI
§13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
Formanden har ledelsen af foreningens anliggender, indkalder til
bestyrelsesmøder og fastsætter dagsorden.
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Ved hvert møde udarbejder sekretæren et referat, hvori
bestyrelsesbeslutninger noteres. Referatet tilsendes bestyrelsen, som
godkender og underskriver ved næste møde.
Et fraværende medlem må acceptere de på bestyrelsesmødet vedtagne
beslutninger.
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, såfremt der er færre end 3
stemmeberettiget bestyrelsesmedlemmer til stede. Formand eller
næstformand skal dog altid være repræsenteret i afstemningen.
Suppleanter kan deltage som observatører.
Når stemmerne ved afstemning er lige fordelt, gør formandens stemme
udslaget.
Foreningens formue (grund- og disponible kapital) placeres i
50% obligation, eller
højst 15% af formuen i fast ejendom, der ikke giver renteafkast til
foreningen, eller
højst 50% af formuen i aktier.
I det tilfælde hvor aktiernes værdi (i årets løb) overstiger den fastsatte
grænse som følge af værdistigning, er det op til bestyrelsen at beslutte
om der skal realiseres aktier for at komme under den fastsatte grænse.
Bestyrelsen kan i samarbejde med foreningens bank eller en rådgiver
valgt af bestyrelsen, vælge at placere hele eller dele af formuen i
investeringsprodukter, der overordnet set afspejler den i punkt 1-3
fordeling, og indebærer en lav til middel risiko jf. Finansstyrelsens
mærkning af investeringsprodukter, og som kan administreres af en
porteføljemager.
Den samlede formue skal alene disponeres efter en generalforsamlings
beslutning herom.
75% af rente- og/eller udbytteafkastet af foreningens formue ekskl.
værdien af evt. fast ejendom/ejendoms andel og 25 % af nettogevinsten
ved salg af fast ejendom/ejendom/ejendoms andel overføres til
foreningens rådighedskapital, der disponeres i den daglige drift.
25% af rente- og/eller udbytteafkastet reinvesteres og tillægges den i
depotet værende formue.
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75% af nettogevinsten ved salg af fast ejendom/ejendoms andel
reinvesteres og tillægges den i depotet værende formue, som
reinvesteres.

§14
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen
Kassereren skal i januar måned udsende opkrævning af kontingenter.
Dette skal være betalt inden den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

VAJSENHUSIANER BLADET
§15
”Vajsenhusianerbladet” udsendes til alle medlemmer, forstanderen for
Det Kongelige Vajsenhus, medlemmer af Vajsenhusets direktion og
kuratel – ligesom et vist antal sendes til Det kongelige vajsenhus.
”Vajsenhusianerbladet” redigeres af den valgte , ansvarshavende
redaktør og et bestyrelsesmedlem – udpeget af bestyrelsen.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
§16
Optagelses i foreningen sker ved henvendelse til kassereren eller den
øvrige bestyrelse. Der gives meddelelse i ”Vajsenhusianerbladet” om en
sådan indmeldelse.
Et nyt medlem sendes et eksemplar af foreningens love.

§17
Undlader et medlem at betale kontingent i mere end et ½ år, skal
kassereren anmode vedkommende om at indbetale sin restance
omgående. Udebliver beløbet stadig slettes vedkommende.
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Et slettet medlem kan atter optages i foreningen, når restancen er betalt.
En enig bestyrelse kan dog dispensere fra reglen om betaling af
restance.

§18
Et medlem kan ekskluderes, når en generalforsamling finder anledning
til dette og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Medlemmet kan kræve en sådan eksklusion prøvet ved første ordinære
generalforsamling som det første punkt på dagsorden. Den pågældende
har ret til at være tilstede med taleret, men uden stemmeret.

§19
Til fremme af foreningens formål kan andre en de i §4 nævnte optages
som ekstraordinære medlemmer til et kontingent, som fastsættes i
henhold til §4.
Et ekstraordinært medlem får ”Vajsenhusianerbladet” og har adgang til
foreningens generalforsamling med taleret, men uden stemmeret.
Ekstraordinært medlem er ikke valgbar til bestyrelsen.

§20
Vajsenhusianers forening DET GODE MINDE kan kun opløses, når
3/4af de fremmødte medlemmer på 2 hinanden følgende
generalforsamlinger, afholdt mindst 1 og højst 4 måneders mellemrum,
stemmer herfor.
Foreningens formue anbringes i et legat, som bestyres af Det Kongelige
Vajsenhus.
Legatet skal have samme formål som foreningen.
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Således vedtaget på generalforsamlingen d. 11. juni 2020
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