VEDTÆGTER FOR ”RFID i Danmark”
1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”RFID i Danmark”.
Foreningen er hjemmehørende i Furesø Kommune.

2. Formål
Det er foreningens formål, på non-profit basis, at udbrede kendskabet til RFID-teknologiens
muligheder for enkeltpersoner, offentlig forvaltning, foreninger samt private virksomheder i
Danmark.
Foreningen skal ud over oplysning og information om teknologien også fremme udvikling og
udveksling af erfaringer på alle områder i forbindelse med praktisk anvendelse af RFIDteknologi både nationalt såvel som internationalt, samt at give medlemmerne mulighed for at
blive orienteret om den nyeste praktiske og teoretiske udvikling indenfor RFID-teknologi.

3. Medlemmer
Foreningen er åben for alle virksomheder, organisationer, institutioner og personer, der har
en aktiv interesse i foreningens formål og som kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.
Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent
er gyldigt medlemsbevis.
Udmeldelse kan kun finde sted med 3 måneders varsel til kalenderårets udløb.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i bestyrelsen kan stemme for eksklusionen.

4. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

5. Generalforsamling
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Hvert medlem, der har betalt kontingent, har en stemme på årsmødet. Der kan kun stemmes
ved deltagelse i generalforsamling.
Beslutninger på generalforsamling træffes med almindeligt flertal. - Se dog punkt 10.
Dagsorden for generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Rapport om aktiviteter siden sidste årsmøde
Forslag til planlagte aktiviteter
Regnskab for det foregående kalenderår
Endelig fastlæggelse af budget for indeværende kalenderår
Forslag til budget for det næste kalenderår. Herunder fastlæggelse af kontingent.
Valg af formand, øvrige medlemmer af bestyrelsen, samt en revisor
Eventuelt

6. Bestyrelse
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse. Bestyrelsen administrerer foreningens midler
og har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
Bestyrelsen består af 1 formand samt indtil 7 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælger selv en kasserer og eventuelt en næstformand.
Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan anmode formanden om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med 21 dages varsel. Dagsorden for dette møde skal udsendes mindst 8 dage før mødet

8. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor
har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig
bogføring og beholdninger.

9. Tilknytning
Foreningen er uafhængig af andre foreninger, organisationer og virksomheder, men foreningens medlemmer kan på en generalforsamling beslutte, at en nærmere tilknytning skal ske til
andre foreninger med overensstemmende formål. Et eventuelt kontingent i forbindelse med
dette vil blive særligt fastsat. Eventuelt ophør af et sådant samarbejde skal forelægges på en
generalforsamling.

10. Ændringer af vedtægter
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

11. Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan ske efter bestyrelsens indstilling på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne skal være repræsenteret. I tilfælde
af, at denne repræsentation ikke er opnået, kan beslutningen bekræftes af en ekstraordinær
generalforsamling, som indkaldes umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling. Beslutningen om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende
medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutning om de nødvendige foranstaltninger til
foreningens afvikling.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 19. marts 2014.

Henrik B. Granau

