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Love for Jydsk Medicinsk Selskab
Vedtagelse
De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts
2010 og afløser de love der blev vedtaget på generalforsamlingen den 19. november 2001.
Lovene er gennemgået og godkendt af advokat Søren Lund (H), Clemens Advokater A/S, Sct. Clemens
Stræde 7, Postboks 623, 8100 Århus C [Journal nr. SL-20142; SL-01796-26]

§ 1 Navn

Stk. 1
Selskabets navn er JYDSK MEDICINSK SELSKAB

§ 2:: Formål

Selskabets formål er
•

at udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt, og

•

at fremme lægevidenskabelig forskning og udvikling.

Disse formål søges bl.a. fremmet gennem foredrag og diskussioner
ved møder for selskabets medlemmer.

§ 3 Møder

Stk. 1
Selskabet afholder almindeligvis 6 møder årligt. Møderne afholdes i
Jylland.
Møderne ledes af formanden eller ved dennes forfald
næstformanden eller et medlem af bestyrelsen udpeget af
formanden.
Udover de nævnte 6 årlige møder er bestyrelsen berettiget til at
lade afholde yderligere møder, symposier, sammenkomster, fester
o.l., alt efter de foreliggende omstændigheder.

Stk. 2
Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab.

Stk. 3
Udover selskabets medlemmer har også andre adgang til at
deltage i selskabets møder.

Stk. 4
Dagsordenen for møderne bekendtgøres direkte overfor medlemmerne, eventuelt via selskabets hjemmeside samt i øvrigt ved
behov gennem annoncering i medierne.

Stk. 5
Selskabet driver en hjemmeside, hvor selskabets arrangementer,
generalforsamling, referater fra generalforsamlinger og andre af
selskabets aktiviteter annonceres.
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§ 4 Medlemskab

Følgende former for medlemskab er mulige:

Ordinært medlem
Stk. 1
Som ordinære medlemmer kan læger optages. Indmeldelsesproceduren fastlægges af bestyrelsen. Anmodning om indmeldelse
sker skriftligt til bestyrelsen.
Når spørgsmålet om optagelse er afgjort af bestyrelsen sender
formanden den pågældende skriftlig meddelelse herom.

Stk. 2
Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis det skønnes, at optagelse
vil være uforenelig med selskabets interesser.
Den som nægtes optagelse kan forlange at få spørgsmålet forelagt
på den førstkommende ordinære generalforsamling, på hvilken
optagelse kan finde sted, såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for optagelse.

Associeret medlem:
Stk. 3
Selskabet kan som associerede medlemmer optage personer og
firmaer tilknyttet medicinal- og sundhedsområdet.
Indmeldelsesproceduren fastlægges af bestyrelsen.

Ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer:
Stk. 4
Selskabet kan optage ekstraordinære medlemmer og udnævne
æresmedlemmer.

Stk. 5
De under stk. 3 og 4 nævnte kan optages eller udnævnes efter
motiveret forslag fra bestyrelsen på en generalforsamling såfremt
2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 6
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen
med 1 måneds varsel til udløbet af et regnskabsår. Medlemskab
gælder mindst 1 år.

Stk. 7
Medlemmer, der er i restance med kontingent for mere end 1 år
kan af bestyrelsen slettes som medlem. Fornyet medlemskab
forudsætter betaling af kontingentrestancen.

Stk. 8
Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen
eller af 20 stemmeberettigede medlemmer.
Beslutning om eksklusion tages på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling efter de samme regler som er fastsat for
lovændringer jfr. § 11 nedenfor.
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§ 5 Kontingent

Stk. 1
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen for 1 år ad gangen i
forbindelse med aflæggelsen af forrige års regnskab.

Stk. 2

§ 6 Generalforsamling

•

Medlemmer, som er fyldt 70 år, fritages for kontingent fra
og med næstfølgende regnskabsår.

•

De i § 4, stk. 4 nævnte medlemmer er kontingentfri.

•

Herudover kan bestyrelsen, når særlige forhold taler
derfor, indrømme enkelte ordinære medlemmer
kontingentfrihed.

•

De i § 4 stk. 3 nævnte medlemmer betaler 20 gange det
ordinære årlige kontingent.

Stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2
•

Ordinær generalforsamling afholdes almindeligvis i Århus i
1. halvdel af året.

•

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages med mindst 4
ugers varsel med angivelse af tidspunktet og stedet for
generalforsamlingen hos medlemmer med e-post adresse,
mens øvrige medlemmer må orientere sig om indkaldelsen
på selskabets hjemmeside.

•

Dagsordenen offentliggøres på selskabets hjemmeside.

•

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen afholdes.

•

Endelig dagsorden offentliggøres på selskabets
hjemmeside senest 1 uge, før generalforsamlingen
afholdes.

Stk. 3
Dagsordenen for generalforsamlingenen skal indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af budgetforslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Stk. 4
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål
vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.
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Dirigenten vælges efter forslag af bestyrelsen og behøver ikke at
være medlem af selskabet.

Stk. 5
Referatet af generalforsamlingen lægges på selskabets
hjemmeside.

Stk. 6
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert
ordinært medlem samt æresmedlemmer, der tidligere har
været ordinære medlemmer af selskabet.

Stk. 7
Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, men skal dog
ske skriftligt ved alle valg hvor der er flere kandidater end
ledige poster, og i øvrigt når mindst to stemmeberettigede
medlemmer kræver det.

Stk. 8
Ved valg mellem flere kandidater sker afstemning ved, at
der på samme stemmeseddel kan stemmes på så mange
kandidater som antallet af ledige pladser.

Stk. 9
Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed med
mindre andet er fastsat i nærværende love.

Stk. 10
Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt.

Stk. 11
Under dagsordenens pkt. 12 kan generalforsamlingen ikke
træffe beslutninger eller foretage valg.
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§ 7 Ekstraordinær
generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller
mindst 25 af selskabets stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsender anmodning herom med angivelse af de forslag der
ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 6
uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 2 ugers skriftlig
varsel herom til medlemmerne.
Indkaldelse til medlemmer med e-post adresse kan ske elektronisk.

Stk. 2
Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling skal
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af det eller de forslag der har foranlediget den
ekstraordinære generalforsamling indkaldt
3. Eventuelt

Stk. 3
Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før næste ordinære generalforsamling.
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§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1
Selskabet ledes af en bestyrelse på mellem 8 til 12 medlemmer,
valgt af generalforsamlingen der også udpeger formanden og
næstformanden mens bestyrelsen selv vælger kasserer og
sekretær indenfor sin kreds.
•

Valgperioden er 4 år

•

Formand og næstformand afgår ikke samme år

•

Genvalg kan finde sted

Stk. 2
Bestyrelsen skal så vidt muligt bestå af medlemmer fra hele
Jylland.

Stk. 3
Bestyrelsen leder selskabets virksomhed, og formanden leder
selskabets møder.

Stk. 4
•

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen
af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

•

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt
stemmeflertal.

•

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.

Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden på dennes initiativ eller
når det begæres af et bestyrelsesmedlem.

Stk. 7
Bestyrelsen fører referat af sine møder. Referatet godkendes af
samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Tegningsregel

Stk. 1
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med
bestyrelsesformanden, eller i dennes fravær bestyrelsens
næstformand.

§ 10 Udvalg

Stk. 1
Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige
opgaver.
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Valg til sådanne udvalg kan aldrig gælde for mere end 4
år.

•

Genvalg vil kunne finde sted.

•

Sådanne udvalg kan ikke foretage udadgående skridt uden
forud at have opnået bestyrelsens godkendelse i hvert
enkelt tilfælde.
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§ 11 Lovændringer

Stk. 1
Ændringer i selskabets love kan kun foretages, når ændringerne
har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen, og kræver at mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er tilstede samt at mindst 2/3 af de
på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer herfor.
Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for et forslag om
en ændring af selskabets love, men uden at et tilstrækkeligt antal
medlemmer, jfr. ovenfor, er tilstede, indkalder bestyrelsen inden
for 3 måneder til en ekstraordinær generalforsamling hvor
forslaget kan vedtages med tilslutning af 2/3 af de fremmødte
ordinære medlemmers stemmer.

§ 12 Regnskab og
regnskabsår

Stk. 1
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Selskabets regnskab revideres af den af
generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 3
Revisoren, der ikke kan være medlem af bestyrelsen,
vælges for 3 år ad gangen. Revisoren kan genvælges.

Stk. 4
Det anførte for revisor gældende er tillige gældende for
revisorsuppleanten.

§13 Hæftelse

Stk. 1
Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den for
selskabet til enhver tid hørende formue.

§14 Opløsning

Stk. 1
Beslutning om selskabets opløsning kan alene træffes af generalforsamlingen når mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er
til stede og når 2/3 af de på generalforsamlingen mødte
stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.
Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for opløsning af
selskabet, men uden at et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede
medlemmer, jfr. ovenfor, er tilstede, indkalder bestyrelsen inden
for 2 måneder til en ekstraordinær generalforsamling hvor
opløsning kan besluttes med tilslutning af 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Stk. 2
I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder selskabets eventuelle
formue eller likvidationsprovenu et videnskabeligt selskab med
almennyttigt formål (i overensstemmelse med selskabets
formålsparagraf) her i landet. Bestemmelse herom træffes af
generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og iværksættes
af selskabets likvidator, som vælges af generalforsamlingen.
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