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Vedtægt for den frivillige forening 

 
Friends of Shamayita Math 

 
 

§ 1.  Navn, formål og hjemsted 
 

Foreningens navn er Friends of Shamayita Math. 
 
Foreningens adresse er: c/o Hagelund, Kretavej 39, 2300 København S.  
 
Foreningen har til formål at virke til støtte for den velgørende institution Shamayita Math, beliggende Ran-
habal, Amarkanand, Bankura, West Bengal, India. Foreningen vil via medlemskontingenter, arrangementer 
og på andre måder indsamle midler til støtte for Shamayita Maths virke, ligesom foreningen vil arbejde for 
at udbrede kendskabet til Shamayita Maths filosofi og aktiviteter. 
 

§ 2. Medlemsforhold 
 

Som medlem kan optages alle fysiske personer, der helhjertet kan gå ind for foreningens formål. På samme 
vilkår kan optages erhvervsvirksomheder og andre foreninger. Indmeldelse sker ved henvendelse til for-
eningens e-mail-adresse. Ved indmeldelsen betales kontingent for det første års medlemskab via netban-
koverførsel til foreningens bankkonto.  
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens e-mailadresse. 
 
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen. Uanset 
hvornår i regnskabsåret kontingentet indbetales, gælder medlemskabet i det pågældende kalenderår og 
frem til 1. maj i det følgende år.  
 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og til at leve op til dens formålsbe-
stemmelse. 

§ 3. Bestyrelsen 
 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, valgt på generalforsamlin-
gen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, supplerer bestyrelsen 
sig selv for den resterende valgperiode blandt foreningens øvrige medlemmer, indtil nyvalg kan finde sted 
på næste generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når et af bestyrelsesmedlem-
merne finder det fornødent. Indkaldelse foretages skriftligt af sekretæren med angivelse af dagsorden. Der 
tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. 
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§ 4. Generalforsamlingen 

 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tidsrummet 1/1 – 31/3. Indkaldelse med dagsorden 
skal finde sted med 2 ugers varsel ved e-mail til samtlige foreningens medlemmer. Med indkaldelsen skal 
samtidig følge foreningens regnskab. 
 
Mødeberettigede ved generalforsamlingen er alle medlemmer, der kan dokumentere deres medlemskab. 
 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. 
 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent. Faste punkter på dagsordenen er: 
 

 Godkendelse af dagsorden 

 Bestyrelsens beretning 

 Godkendelse af regnskab 

 Valg af bestyrelse og revisor 

 Bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år 

 Forslag fra medlemmerne 

 Evt. 
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet hvert medlem har én stemme. 
Der kan stemmes ved fuldmagt. 
 

§ 5. Regnskab og formue 
 

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. 
 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, der ikke må være med-
lem af bestyrelsen. 
 
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler regningerne. Kassereren fører kassebog over 
samtlige indtægter og udgifter. Foreningens formue placeres på foreningens bankkonto. 
 

§ 6. Tegning og hæftelse 
 

Foreningen forpligtes udadtil af enhver af de fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller hver for sig. Der 
påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse foreningens økonomiske forpligtelser. 
 

§ 7. Vedtægtsændringer 
 

Til ændring af denne vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalfor-
samling blandt de tilstedeværende med almindeligt simpelt flertal. 
 

§ 8. Opløsning 
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Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med almindeligt simpelt flertal blandt 
samtlige medlemmer. Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen efter at eventuelle gældsposter er 
afviklet, sendes til Shamayita Math. 
 
 
 
København d. 22. februar 2012 
 
Underskrevet af 
Anne Mia Steno Hansen, Søren Hagelund, Lise Hagelund og Bente Hagelund 

 
Vedtægtsændring af § 3 stk. 1, 2. pkt. besluttet på generalforsamlingen d. 27. marts 2012. 
 
 
København d. 29. marts 2012 
 
 
Bente Hagelund 

 
Vedtægtsændring af § 2 besluttet på generalforsamlingen d. 20. marts 2014. 
 
 
København d. 21. marts 2014 
 
 
Bente Hagelund 
Dirigent og sekretær 
 

 
Vedtægtsændring af § 3, stk. 1, 1. pkt. besluttet på generalforsamlingen d. 18. marts 2015. 
 
København d. 28. marts 2015 
 
Bente Hagelund 
Dirigent og sekretær 

 
 
 
 
 
 


