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§ 1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er "Grundlovsforeningen Dansk Kultur".

2. Den har hjemsted i formandens bopælskommune.

§ 2     Formål

Foreningens formål er at støtte kræfter, der forsvarer:

1. Dansk kultur og identitet.
2. Den kristne kulturarv.
3. De grundlovsgivne frihedsrettigheder.
4. Danmarks nationale suverænitet.

§ 3 Medlemskab

1. Som medlem optages enhver dansker, der erklærer at støtte foreningens formål, be-
taler det fastsatte kontingent og godkendes af bestyrelsen. Foreningen kan optage 
kontingentfrie æresmedlemmer. Kun bestyrelsen har adgang til medlemslisten.

2. Medlemmerne modtager foreningens informationer og øvrige ydelser og har efter 6 
måneders medlemskab stemmeret på generalforsamlingen.

3. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.  

4. Hvis et medlem modarbejder foreningens formål, søger at svække tilliden til forenin-
gen, handler illoyalt eller på anden måde skader foreningens interesser eller omdøm-
me, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

5. Den ekskluderede har ret til at få eksklusionen prøvet på førstkommende generalfor-
samling. Eksklusionen står ved magt, indtil generalforsamlingen træffer anden afgø-
relse.

§ 4 Kontingent

Ved indmeldelse i første halvdel af året betales der fuldt årskontingent. Ved indmel-
delse i anden halvdel af året betales der halvt årskontingent. Det løbende kontingent 
betales derpå senest d. 1. februar for det pågældende kalenderår.

§ 5 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan træffe beslutning i 
alle dens anliggender. 

2. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stem-
meberettigede medlemmer. Hvis mindst 10 af dem kræver det, skal en afstemning fo-
regå skriftligt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes pr brev 
eller fuldmagt.

3. Personvalg foregår skriftligt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
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§ 6 Ordinær generalforsamling

1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april. Forslag til behandling på den 
skal være formanden i hænde senest d. 15. marts.

2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel med angi-
velse af dagsorden og de indkomne forslag.

§ 7 Faste punkter på den ordinære generalforsamlings dagsorden

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

2. Forelæggelse af formandens årsberetning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og revisorberetningen.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand, næstformand, kasserer og bestyrelsessuppleant

7 Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller
senest 14 dage efter, at mindst 25 % af medlemmerne har stillet krav om det med an-
givelse af motiveret dagsorden. Indkaldelsen foregår efter bestemmelsen i § 6,2.

§ 9 Bestyrelse

1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer. De vælges for to 
år ad gangen. På lige årstal vælges formanden, og på ulige årstal vælges næstfor-
manden og kassereren. Alle beslutninger forudsætter enighed. 

2. Hvis et bestyrelsesmedlem bliver ude af stand til at varetage sit hverv, overtager sup-
pleanten det indtil næste generalforsamling.

§ 10 Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsen in fællig. De hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 11 Regnskab og revision

1. Der udarbejdes et regnskab for hvert kalenderår. Regnskabsføringen følger årsregn-
skabslovens bestemmelser.

2. Revisoren påser, at afholdte udgifter har hjemmel i foreningens vedtægter, og at års-
regnskabet giver en retvisende fremstilling af dens aktiver og passiver. 

§ 12 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de 
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

§ 13 Foreningens opløsning

Foreningen opløses, hvis flertallet af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer 
på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 30 dage stemmer for. Be-
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styrelsen overdrager dens aktiver til en eller flere foreninger eller virksomheder, hvis 
formål svarer til dem, der er nævnt i § 2.


