
Vedtægter for personaleforeningen i Institut for Miljøvidenskab 
 
 
§1 Foreningens navn er 
Gaia 
 
§2 Foreningens formål 

a) At virke for miljø og trivsel på Institut for Miljøvidenskab. 
b) At arrangere fælles fester og samvær for personalet i instituttet. 

 
§3 Medlemmer 

a) Som medlemmer kan optages alle, der har deres daglige gang på Institut for Miljøvidenskab. 
b) Som medlem har man ret til at deltage i foreningens arrangementer mod en mindre pris, eller hvis 

foreningen har råd - gratis. 
 
§4 Kontingent 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales månedsvis forud, og 
indbetalte kontingenter kan ikke tilbagebetales. 
 
§5 Bestyrelsen 

a) Foreningens bestyrelse består af minimum syv medlemmer - ideelt set med ét medlem fra hver af 
instituttets sektioner og dets sekretariat. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende 
bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer. 

b) Foreningens bestyrelse kan udpege medlemmer af foreningen til at afholde arrangementer. 
 
§6 Valgbarhed og stemmeret 
Alle medlemmer, der er tilknyttet Institut for Miljøvidenskab er valgbare. Ingen deltagere i en 
generalforsamling kan afgive mere end én stemme, og kun tilstedeværende har stemmeret. 
 
§7 Ordinær generalforsamling 

a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
b) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal af året og indkaldes med 14 dages varsel. 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. Bestyrelsen sørger for at indkomne forslag formidles til medlemmerne 
senest 3 dage før generalforsamlingen. 

c) Dagsordenen skal indeholde: Valg af dirigent, indkomne forslag, beretning og regnskab, fastsættelse 
af kontingent, valg til bestyrelse samt revision. 

d) Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen deler arbejdet mellem sig og 
nedsætter efter behov ad hoc arbejdsgrupper med deltagelse af foreningens medlemmer. Mindst tre 
bestyrelsesmedlem er på valg hvert år. 

 
§8 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med 8 dages varsel efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 
1/3 af medlemmerne forlanger dette skriftligt. 
 
§9 Regnskab 
Regnskabsåret dækker året forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en revisor udenfor 
bestyrelsen. 
 
§10 Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kan foretages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er 
optaget på dagsordenen. Vedtagelse kræver simpelt flertal af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af medlemmerne er til stede. 
 
§11 Foreningens opløsning 
Opløsningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning 
kræves mindst 2/3 af samtlige stemmer på begge generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning skal der på 
den sidste generalforsamling træffes afgørelse om, hvad foreningens midler skal bruges til. 


