
 

  

Kære Medlemmer af Naturvidenskabeligt Selskab på Fyn. 

Den 1. september 2013 udsendte vi et brev til alle medlemmer, hvor vi satte foreningen på stand by. Der er 

ikke senere opkrævet kontingent eller afholdt møder. Der har heller ikke senere været initiativer til at 

genoplive selskabet.  

Begrundelsen for en evt. lukning af selskabet er heldigvis positiv, nemlig at missionen om at oplyse om 

naturvidenskab og teknik på Fyn, er opfyldt, idet den nu varetages af en række andre organisationer (UNF, 

Folkeuniversitet, Syddansk Universitet, faglige foreninger, Forskningens Døgn, Naturvidenskabsfestival). 

Det er på tide at vi får afklaret situationen, og der indkaldes derfor til 

GENERALFORSAMLING  

mandag den 23. november 2015 kl. 19:00  

i lokale O99 i konferenceafdelingen ved hovedindgangen på SDU, Odense. 

(Selskabet er grundlagt ved et møde den 24. november 1945) 

Dagsorden: 

1. Formandens beretning. 

2. Regnskabet forelægges. 

3. Drøftelse og evt. beslutning om Selskabets nedlæggelse og fordeling af evt. tilbageværende midler. 

4. Ændring af vedtægterne. Styrelsen foreslår, at paragraf 11 fjernes fra vedtægterne. 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af repræsentanter 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 



 

Den omtalte paragraf 11 siger: 

Selskabets opløsning kan kun ske efter urafstemning blandt medlemmerne. Til opløsning kræves at over ¾ af 

medlemmerne stemmer herfor. Selskabets evt. formue skal efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse 

gå til et naturvidenskabeligt formål. 

 

For at foretage en vedtægtsændring kræves det, at mindst 1/3 af alle medlemmer er tilstede og at mindst 2/3 

af de tilstedeværende stemmer for.  

Da vi forudser, at det kan blive vanskeligt at opfylde dette krav indkaldes der hermed også til en  

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

mandag den 7. december 2015 kl. 19:00  

i lokale O99 i konferenceafdelingen ved hovedindgangen på SDU, Odense. 

Dagsorden: 

1. Ændring af vedtægterne. Styrelsen foreslår at paragraf 11 fjernes fra vedtægterne. 

2. Drøftelse og evt. beslutning om Selskabets nedlæggelse og fordeling af evt. tilbageværende midler. 

3. Evt. 

 

Ifølge vedtægterne vil den ekstraordinære generalforsamling være beslutningsdygtig, uanset hvor mange 

medlemmer der møder frem.  

 

Odense den 6. november 2015 

På styrelsens vegne 

 

 

Bjarne Toft 

 

 

Ole Ellegaard    Ole Sørensen    Bjarne Toft 

Oleell@bib.sdu.dk   os@fredericia-gym.dk   btoft@imada.sdu.dk  

mailto:Oleell@bib.sdu.dk
mailto:os@fredericia-gym.dk
mailto:btoft@imada.sdu.dk

