
Vedtægter for Alumneforening for Filosofi, Syddansk Universitet 

 

§ 1 

Foreningens navn er: Alumneforening for Filosofi, Syddansk Universitet. Foreningens hjemsted er 

Odense. 
 

§ 2 

Foreningens formål er at formidle og arrangere faglige og sociale arrangementer til kandidatstuderende, 

kandidater og magistre i filosofi fra Syddansk Universitet (SDU, tidl. Odense Universitet). 
 

§ 3 

Adgang til medlemskab af foreningen har enhver der er kandidat (et- eller to-faglig), magister, eller har 

været indskrevet som kandidatstuderende (et- eller to-faglig) i filosofi fra SDU. Medlemskab kan også 

opnås på baggrund af bestyrelsens beslutning, hvis det vurderes, at ansøger har haft betydning og stærk 

tilknytning til studiemiljøet ved filosofi uden dog at opfylde de ovenfor angivne betingelser for medlem-

skab. 

Indskrivelsen som medlem indbefatter følgende informationer om medlemmet: navn, e-mail. 
 

§ 4 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i efteråret. Indkaldelse sker med 2 ugers varsel til 

medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 1 uge før mødet finder sted. 
 

§ 5 

Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens årsberetning 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 

4. Valg af bestyrelse og kasser 

5. Valg af revisor 

6. Fastsættelse af evt. kontingent 

7. Eventuelt 
 

§ 6 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, 

når mindst 2/3 af medlemmerne forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme 

varsel som den ordinære generalforsamling. 



§ 7 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. 
 

§ 8 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer og en repræsentant: en formand, en næst-

formand, en kasserer og en repræsentant fra Filosofi på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk 

Universitet. Repræsentanten skal være tilknyttet det faglige miljø på Filosofi på Syddansk Universitet og 

udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg 

kan finde sted. Alle hverv er ulønnede. Bestyrelsen kan tage lønnet kontorhjælp. 
 

§ 9 

Vedtægtsændring kan alene finde sted på generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsam-

ling. 
 

§ 10 

Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer, og striden ikke 

kan bilægges ved forhandling, kan sagen ikke indbringes for domstole, men skal afgøres ved voldgift. 

Det samme gælder, hvis der opstår uenighed mellem to medlemmer ang. spørgsmål, der vedrører deres 

stilling som medlemmer af foreningen. 

Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én, samt af en opmand, 

der vælges af voldgiftsmændene. Kan disse ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af 

dommeren i den retskreds, hvor foreningen har sit hjemsted. 
 

§ 11 

Medlemmerne eller bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser. 
 

§ 12 

Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlem-

merne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan en beslutning om opløsning træffes på en ny general-

forsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter den første, og uanset de mødendes 

antal. 

Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast ejendom, vil sådan-

ne midler – efter alle pligter er afviklet – være at overdrage til en anden forening eller institution med 

beslægtede formål fra filosofi ved SDU. 


