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Kapitel 1. Foreningens navn, formål og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Dialog Forum. Foreningen er registreret med CVR-nummer 33653220.

§ 2. Dialog Forum er en almennyttig og ikke-pro�t organisation, uafhængig af såvel politiske som økonomiske

interesser og har til formål at fremme, etablere og udvikle et samfund baseret på fredelig sameksistens og gensidig

forståelse, hvor mennesket kommer først.

Stk. 2. Foreningen arbejder proaktivt og konstruktivt gennem civilt engagement med det formål at fremme idealet om,

at alle opnår lige rettigheder og lige muligheder for at deltage i samfundet.

Stk. 3. Foreningen arbejder med at udvikle idéer og projekter med fokus på identitetsdannelse og aktivt medborgerskab;

ungdom og uddannelse; kultur, samfund og religionsforståelse; og demokrati og menneskerettigheder. Dette gør

foreningen gennem aktiviteter, såsom kurser, seminarer, studierejser samt andre sociale, kulturelle og akademiske

aktiviteter.

§ 3. Dialog Forum har hjemsted i Københavns Kommune.

Kapitel 2. Medlemskab

§ 4. Som almindelige medlemmer kan enhver optages, der vedkender sig foreningens formål og betaler det til enhver tid

gældende kontingent.

Stk. 2. Almindelige medlemmer kan ikke udtale sig på foreningens vegne.

Stk. 3. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet for bestyrelsesåret 2021/22 er

fastsat til 400 kr. pr. år. Pensionister og studerende betaler 200 kr. Kontingent skal betales månedligt  eller årligt.

Stk. 5. Enkeltpersoner, virksomheder, fonde eller andre, der ønsker at bidrage til Dialog Forums formål, kan optages

som støttemedlemmer.

Stk. 6. Almindelige medlemmer bliver udmeldt, hvis de ikke har betalt det seneste kontingent efter ordinær opkrævning

og yderligere én skriftlig påmindelse. Formand og kasserer kan i samråd i særlige tilfælde dispensere fra denne

bestemmelse.

Stk. 7. Ved kommunikation mellem foreningen og medlemmerne tilstræbes størst mulig anvendelse af internettet,

herunder e-mail. Krav om skriftlig meddelelse er således opfyldt ved anvendelse af internettet.

Kapitel 3. Eksklusion af medlemmer

§ 5. Et medlem kan ekskluderes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen

eller såfremt andre særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af

bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelse eller eksklusion.
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Stk. 2. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træ�er sin afgørelse. Medlemmet

har desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Kravet har ikke opsættende

virkning på eksklusionen.

Kapitel 4. Generalforsamlingen

§ 6. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle

Dialog Forums anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden primo april til ultimo maj.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse.

Stk. 4. Enhver, som har været almindeligt medlem i mindst 3 uger, og som har betalt det sidst opkrævede kontingent,

har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger

generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Bestyrelsen er forpligtet til senest 7 dage før generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse at orientere

medlemmerne om dagsordenen til generalforsamlingen samt indkomne forslag, der ønskes sat til afstemning.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller bestyrelsen �nder det nødvendigt, eller når

mindst 1/3 del af stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette (medlemsbegæring).

Stk. 2. Ved medlemsbegæring er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen senest 4 uger efter

begæringen. Den ekstraordinære generalforsamling kan dog udsættes, såfremt de medlemmer, som har begæret den

ekstraordinære generalforsamling, enstemmigt samtykker heri.

Stk. 3. Vedrørende indkaldelse, afstemning og procedureregler gælder de for den ordinære generalforsamling vedtagne

bestemmelser.

§ 8. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
4.    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
5.    Fastsættelse af kontingent
6.    Behandling af indkomne forslag
7.    Valg af bestyrelsen
8.    Valg af revisor
9.    Eventuelt

§ 9. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle procedurespørgsmål.

Stk. 2. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.
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Stk. 3. Referenten fører protokol over det på generalforsamlingen passerede og a�everer denne snarest, dog senest 30

dage efter generalforsamlingens afholdelse, hvor den nye bestyrelse forpligter sig til at orientere medlemmer og

støttemedlemmer om indholdet heraf. Protokollen underskrives af dirigenten samt den afgåede formand.

§ 10. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig simpelt �ertal blandt de fremmødte

stemmeberettigede.

Stk. 2. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.

Stk. 3. Blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.

Stk. 4. Et stemmeberettiget medlem, der giver møde på generalforsamlingen, kan kun bemyndiges af et andet

stemmeberettiget medlem, der ikke selv giver møde på generalforsamlingen. Et medlem kan således maksimalt møde på

generalforsamlingen med 2 stemmer.

Stk. 5. Bemyndigelsen skal være modtaget skriftligt før generalforsamlingen og være forsynet med bemyndigerens

underskrift

Kapitel 5. Bestyrelsen

§ 11. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen blandt de af foreningens

medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. Foreningen skal ledes i overensstemmelse med vedtægterne og

generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges for 2 år ad gangen med valg hvert ulige år.

Bestyrelsesåret løber fra 1. august til 31. juli.

Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine

medlemmer vælger sin  formand, næstformand og kasserer.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal vedtages med 2/3 �ertal af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte eller godkende arbejdsgrupper og underudvalg, såfremt disse handler i

overensstemmelse med Dialog Forums formål.

Stk. 7. Formanden skal drage omsorg for, at der føres protokol over forhandlingerne.

Stk. 8. Den siddende bestyrelse skal sikre overgangen til og oplæringen af den nye bestyrelse inden det nye bestyrelsesår

begynder.

Kapitel 6. Tegningsforhold, økonomi, regnskab og revision

§ 12. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden

eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 13. Foreningens regnskab følger kalenderåret.
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Stk. 2. Bestyrelsen skal senest ultimo marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til

revision. De på generalforsamlingen valgte revisor udøver en grundig kritisk revision og kontrol.

Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med

revisorens påtegning.

Stk. 4. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene.

Stk. 5. Foreningen kan modtage donationer, gaver, honorarer, tilskud, aktivitetsgebyr og andre indtægter.

Kapitel 7. Andre bestemmelser

§ 14. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 �ertal af de på en generalforsamling fremmødte, hvor ændringsforslaget

fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 15. En beslutning om Dialog Forums opløsning kan kun tages på en generalforsamling. Opløsning kræver ¾ �ertal

blandt Dialog Forums stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastsatte formål eller til

andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træ�es af den opløsende

generalforsamling.

§ 16. Disse vedtægter træder i kraft den 14. juni 2020.
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