VEDTÆGTER
FOR
DANSK OPTISK SELSKAB
§ 1 Oprettelse

Stk. 1.

Selskabets navn er Dansk Optisk Selskab.
På engelsk: Danish Optical Society.

Stk. 2.

Dansk Optisk Selskab er oprettet den 24. september 1985 af en
kreds af danske virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, som
finder, at der er behov for et samarbejde omkring optisk
grundforskning, anvendt optisk forskning og den deraf afledede
optiske teknologi.

Stk. 3.

Selskabets hjemsted er Roskilde.
§ 2 Formål

Dansk Optisk Selskab har til formål at fremme optisk forskning i Danmark, at styrke anvendelsen
af optisk teknologi i dansk erhvervsliv samt at repræsentere dansk optik over for andre faglige
organisationer i ind- og udland.
§ 3 Medlemskab og kontingent

Som medlemmer af Dansk Optisk Selskab kan optages enhver virksomhed, institution og
enkeltperson, som af bestyrelsen skønnes at have en naturlig tilknytning til selskabets arbejde.
Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen i november og er gældende for det
efterfølgende kalenderår.
Kontingentets forfaldsdato fastsættes af bestyrelsen og meddeles medlemmerne ved udsendelse.
Medlemmer, som ikke har indbetalt kontingent rettidigt kan slettes af medlemslisten.
Udmeldelse foretages skriftligt til selskabet. Refundering af indbetalt kontingent kan ikke finde
sted.

§ 4 Virksomhed

Dansk Optisk Selskab udøver hovedsagelig sin virksomhed ved:
a) at afholde kurser, møder og seminarer med relevant indhold for medlemskredsen,
b) at medvirke til, at udenlandsk ekspertise bliver gjort tilgængelig for medlemskredsen,
c) at repræsentere Danmark i European Optical Society, som Dansk Optisk Selskab er medlem
af, samt andre relevante organisationer,
d) gennem nyhedsbreve og lignende at holde medlemmerne orienterede om relevante aktiviteter.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Dansk Optisk Selskabs højeste myndighed. Der afholdes ordinær
generalforsamling i november måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen
fremsendes dagsorden og forslag til beslutninger, herunder valg.
Dagsordenen skal omfatte:
1)
2)
3)
4)
5)

Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Valg.
Forslag fra medlemmerne.
Eventuelt.
§ 6 Valg

Generalforsamlingen vælger en formand for det kommende år. Formanden kan genvælges.
Generalforsamlingen vælger herudover 6 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen
med mulighed for genvalg. Der vil normalt være 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Der
vælges desuden 3 suppleanter, der træder ind i bestyrelsen ved afgang af bestyrelsesmedlemmer
i utide.
Det påhviler bestyrelsen at fremkomme med forslag til mindst det nødvendige antal kandidater
svarende til de ledige poster. Dette forslag fremsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Yderligere kandidater kan foreslås af medlemmerne inden valgets
afholdelse.
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår således: Hvert af de fremmødte
medlemmer har én stemme pr. ledig post. De opstillede kandidater, der opnår flest stemmer, er
valgt. Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater foretages omvalg mellem disse. Ved
fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen, der konstituerer sig med næstformand og kasserer, er ansvarlig for:

a) den daglige drift af selskabet, herunder budget- og regnskabsforhold,
b) at tilse, at de af generalforsamlingen trufne beslutninger gennemføres,
c) at udarbejde indstilling til generalforsamlingen om kontingentmidlernes anvendelse i det
følgende kalenderår.
Selskabets formand og kasserer tegner selskabet juridisk.
Underskriftsberettigede personer fastsættes i fællesskab af selskabets formand og kasserer.

§ 8 Vedtægtsændringer

Bestyrelsen kan, når et flertal af dens medlemmer stemmer derfor, træffe beslutning om
ændringer i selskabets vedtægter. Sådanne ændringer skal godkendes af generalforsamlingen
ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 9 Ophør

Beslutning om selskabets ophør kan kun ske på et møde med dette punkt på dagsordenen og
indkaldt med mindst 3 ugers varsel.
Til vedtagelse kræves, at 2/3 af medlemmerne, eventuelt ved fuldmagt, stemmer herfor eller såfremt mindre end 3/4 af medlemmerne er repræsenteret ved afstemningen - ved, at der opnås
almindelig stemmeflerhed for forslaget blandt de fremmødte på et herefter indkaldt ekstraordinært
møde.
Ved ophør træffes på det afsluttende møde beslutning om de eventuelle resterende midlers
anvendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. november 1998

