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Vedtægter for Teosofisk Forening København
Navn, formål og hjemsted
§ 1.
Stk. 1 Teosofisk Forening København er en fri og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede den tidløse
visdom – også kaldet teosofi – under mottoet ”Sandheden er den højeste lære”
Stk. 2. Teosofisk Forening København tilstræber:
1. At arbejde for menneskehedens universelle broderskab uden hensyn til race, tro, køn eller
samfundsstilling.
2. At inspirere til studier af videnskabelige og kulturelle strømninger ud fra en esoterisk synsvinkel.
3. At opmuntre til studier af naturens skjulte love og menneskets åndelige natur.
Stk. 3. Teosofisk Forening København har hjemsted i centret på Sankt Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg
C. Centret er lejet af Teosofisk Fond.
Medlemskab
§ 2.
Stk. 1 Medlemskab af Teosofisk Forening København er åbent for alle, der sympatiserer med foreningens
tre formål (§1 stk. 2).
Stk. 2 Indmeldelse og udmeldelse sker til den medlemsansvarlige.
Stk. 3 Det er medlemmernes eget ansvar at informere den medlemsansvarlige – som oplyst i seneste
udsendte program - om adresse-, mail- og telefonændringer etc.
§ 3.
Stk. 1 Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem.
Stk. 2 Bestyrelsen kan fratage et medlem medlemskabet enten for en periode eller permanent, såfremt
den pågældende ved sin adfærd i skrift, tale eller handling skønnets at skade Teosofisk Forening
København og dens formål.
Stk. 3 Bestyrelsen kan dog kun fratage et medlem medlemskabet på et møde, hvor hele bestyrelsen er
enig herom. I tilfælde af uenighed i bestyrelsen, skal fratagelsen af medlemskab godkendes på den
efterfølgende generalforsamling.
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Generalforsamling
§4
Stk. 1. Teosofisk Forening Københavns øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts, april eller maj måned.
I foreningens forårsprogram skrives:
1. Det nøjagtige tidspunkt
2. Tidsfristen for at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
3. Hvem disse forslag skal sendes til.
Senest 6 uger før generalforsamlingen udsender bestyrelsen via nyhedsbrev eller mail disse 3
punkter til medlemmerne, samt den foreløbige dagsorden.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal være indsendt senest 4 uger før
generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender endelig dagsorden senest 3 uger før
generalforsamlingen pr. nyhedsbrev eller mail, samt pr. post til de medlemmer, som ikke har mail.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 % af
Teosofisk Forening Københavns medlemmer kræver det. Skriftlig indkaldelse skal finde sted med et
varsel på mindst to og højest fire uger.
Stk. 5. Hvis der på en generalforsamling bliver valgt mindst 4 nye bestyrelsesmedlemmer ved kampvalg,
har den afgående bestyrelse ret til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
§ 5.
Stk. 1. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettigede er medlemmer, som har
betalt kontingent for de sidste seks måneder.
Stk. 2. Hvert medlem har én stemme, og afgørelser træffes ved almindelig flertal. I tilfælde af
stemmelighed skal bestyrelsen træffe en afgørelse på generalforsamlingen, jf. dog § 10 og 11. Valg
og øvrige afstemninger på generalforsamlingen kan ske ved håndsoprækning, men skal ske
skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det.
Stk. 3. Medlemmerne kan skriftligt lade sig repræsentere ved et andet medlem. Dog kan et medlem højst
have 2 fuldmagter. Stemmetal og fuldmagter konstateres og noteres som pkt. 3 på dagsordenen.
§6
Stk. 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller.
Konstatering af stemmetal og fuldmagter.
Beretning fra formanden.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen.
Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Eventuelt.

§7
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger Formand, Kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Posterne
Næstformand og Sekretær konstitueres efterfølgende af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Formanden vælges for en periode på to år og kan genvælges. Kandidater til formandsposten skal
have været medlem af Teosofisk Forening København i mindst to år.
Stk. 3. Kandidater til den øvrige bestyrelse skal være medlem af Teosofisk Forening København. To
kandidater og Formanden er i ulige årstal på valg for en periode af 2 år. Kassereren og de tre andre
kandidater væges i lige årstal, også for 2 år. Genvalg kan finde sted.
Organisation og ledelse
§8
Stk. 1. Bestyrelsen for Teosofisk Forening København har det overordnede ansvar for foreningens- og
centrets daglige drift og administration.
Stk. 2. Bestyrelsen kan til enhver tid tage initiativ til nye aktiviteter og træffe beslutninger om forhold, der
ikke er direkte omtalt i vedtægterne.
Stk. 3. Ved afstemninger, hvor der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i løbet af perioden, kan Teosofisk Forening Københavns
medarbejdere på et medarbejdermøde konstituere et nyt medlem til bestyrelsen, ved simpelt
flertal.
Bestyrelsens funktioner
§9
Stk. 1. Formanden er foreningens repræsentant udadtil og tegner Teosofisk Forening København
økonomisk sammen med kassereren.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov og sender samtidig dagsordenen ud til
bestyrelsesmedlemmerne. Et flertal i bestyrelsen kan også indkalde til bestyrelsesmøde,
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Formanden har ansvar for at informere medlemmerne af Teosofisk Forening København 2 gange
årligt om foreningens tilstand.
Stk. 2. Næstformanden indtræder i formandens funktioner ved dennes fravær eller efter anmodning fra
formanden.
Stk. 3. Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter.
Kassereren udarbejder sidste års regnskab, der følger kalenderåret, og senest en måned før
generalforsamlingen sendes det reviderede regnskab til bestyrelsen. Kassereren udarbejder og
fremsender kvartalsregnskab til bestyrelsen til belysning af foreningens økonomiske situation.
Den medlemsansvarlige holder medlemsfortegnelsen ajour, herunder restancelister for
kontingenter, og udsender kontingentopkrævning til medlemmerne to gange årligt i juni og
december, med forfald hhv. 01. juli og 02. januar.
Stk. 4. Sekretæren fungerer som referent ved møder og fremstiller og udsender mødereferater.
Ændring af foreningens vedtægter
§ 10
Stk. 1. Ændringer af Teosofisk Forening Københavns vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
Forslag skal bekendtgøres som anført i § 4 stk. 3 og anses for vedtaget, såfremt mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer herfor.
Opløsning af Teosofisk Forening København
§ 11
Stk. 1. Opløsning af Teosofisk København skal besluttes med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning fremsætter bestyrelsen på den første generalforsamling forslag til, hvad
Teosofisk Forening Københavns formue, driftsmidler og inventar kan anvendes til, og indhenter
forslag herom fra medlemmerne. På den anden generalforsamling vælges der blandt disse forslag,
ved simpelt flertal. Disse forslag skal dog enten være til humanitære, esoteriske eller teosofiske
formål, f.eks. Den Teosofiske Fond.
Vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2018
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