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Vedtægter for Foreningen Danmark-Letland
§ 1 Formål
Foreningen Danmark-Letland har til formål at styrke og udvikle relationer og samarbejde mellem det danske
og det lettiske folk.
§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 3 Medlemskab
Medlemmer kan være enkeltpersoner, husstande, andre foreninger, organisationer, virksomheder eller
institutioner m.v., som har interesse for dansk-lettiske relationer.
Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Er kontingentet
ikke betalt, kan bestyrelsen slette medlemsskabet.
Medlemmerne kan melde sig ud af foreningen ved at give en skriftlig meddelelse herom med to måneders
varsel til udgangen af et kalenderår.
§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen. Enkeltpersoner og organisationer m.v. har hver
én stemme, mens husstande har to stemmer ved generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede, bortset fra
beslutninger om vedtægtsændringer i § 7 og opløsning af foreningen i § 9. Der kan også stemmes via
skriftlig fuldmagt, dog højst én fuldmagt pr. deltagende medlem.
Generalforsamlingen afholdes én gang om året i april måned og indkaldes med mindst en måneds varsel.
Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes via e-mail og annonceres i medlemsblad.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst
en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske derom med angivelse
af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel på e-mail.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Godkendelse af det reviderede regnskab og godkendelse af budget for indeværende år
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
10. Valg af revisor og suppleant(er)
11. Eventuelt
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen inden 15.
februar. Forslag udsendes til medlemmerne sammen med den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.
§ 5 Bestyrelse
Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til bestyrelsen, dog er minimum fem
bestyrelsesmedlemmer og minimum én suppleant.
Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for to år, således at halvdelen (minimum to) er på valg det ene år,
mens øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg året efter. Genvalg er muligt.
Suppleant(er) til bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år af gangen. Genvalg er muligt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/-mænd, kasserer og sekretær, og fastsætter selv
sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved møder.
Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg.
§ 6 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens reviderede regnskab skal fremlægges på
generalforsamlingen.
Regnskabet revideres af en revisor, som generalforsamlingen har valgt. Revisorens bemærkninger til
årsregnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen.
§ 7 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages på ordinær generalforsamling med to tredjedels flertal af de fremmødte
stemmeberettigede.
§ 8 Tegningsregler
Bestyrelsen repræsenterer i enhver henseende foreningen udadtil såvel over for offentlige myndigheder som
private. Bestyrelsen råder over foreningens midler.
Formand/næstformand sammen med kassereren tegner foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura til
særlige konti i pengeinstitut.
§ 9 Opløsning af foreningen
Generalforsamlingen kan træffe beslutning om foreningens opløsning med tre fjerdedeles flertal af de
fremmødte stemmeberettigede. På samme generalforsamling træffes beslutning om foreningens økonomiske
afvikling.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 1995.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 2. april 2019.

