Selskabets vedtægter
Vedtægter for Dansk Selskab for Rumfartsforskning
Vedtaget ved foreningens stiftelse den 20. september 1949, og ændret den 16. oktober 1953, den 13.
maj 1958, den 8. november 1966, den 17. februar 1976, den 18. februar 1988, den 23. februar 1989,
den 26. februar 1990, den 23. februar 1993, den 23. februar 1994, den 25.februar 2016, den
24.februar 2017 og den 22.februar 2019.
§ 1.

Selskabets navn er "Dansk Selskab for Rumfartsforskning (Dansk Astronautisk Forening)".
Selskabets engelske navn er "The Danish Astronautical Society". Selskabets hjemsted er
København. Selskabet er tilsluttet International Astronautical Federation, IAF.

§ 2.

Selskabets formål er, at
a. Fremme rumfartens udvikling med fredelige mål for øje.
b. Befordre den videst mulige udbredelse af teknisk og anden information om rumfart.
c. Gennem de forskellige massemedier at stimulere offentlighedens interesse for og
støtte til alle aspekter af den fredelige rumfart.
d. Opmuntre til danske forskningsinstitutioners, læreanstalters, kommercielle firmaers
og individuelle eksperters deltagelse i rumfartsforskning.
e. Styrke den danske deltagelse i det europæiske rumfartssamarbejde, ESA.
f. Styrke det nordiske samarbejde om rumfarten og dens anvendelser.
g. Samarbejde med relevante partnere om emner med relation til civil rumfart.
h. Udbrede kendskabet i Danmark til IAF, og dens arbejde for international rumfart.

§ 3.

Medlemmer og sponsorer.
Stk 1: Kategorier.
Individuelle medlemmer betaler kontingent i henhold til §5, indenfor undergrupper som
holdes ajourført på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette nye
undergrupper som kan afgrænses efter objektive kriterier.
Stk 2: Individuelle medlemmer.
Individuelle medlemmer betaler kontingent i henhold til §5. Medlemmer under 18 år har
ingen stemmeret, men modtager selskabets meddelelser og de medlemsydelser deres
medlemskab i øvrigt berettiger dem til.
Stk 3: Æresmedlemmer.
Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer. Alle kan bringe æresmedlemmer i
forslag over for bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfri på livstid, men har samme
rettigheder som ordinære medlemmer.

Stk 4: Firma- og institutionsmedlemmer.
Firmaer og institutioner kan blive medlemmer af selskabet og betaler kontingent i henhold
til §5. Organisationen (firmaet/institutionen) modtager alle selskabets udsendelser, og kan
distribuere kopier deraf internt, i det omfang ophavsretslovgivningen tillader dette.
Organisationen kan lade sig repræsentere med èn stemme på generalforsamlingen, men den
pågældende repræsentant kan ikke få sæde i bestyrelsen.
Stk 5: Udmeldelse og adresseændring.
Udmeldelse skal ske til udgangen af et regnskabsår. Adresseændring skal meddeles
skriftligt til selskabet.
Stk 6: Sponsorer.
Enkeltpersoner, firmaer, institutioner og foreninger kan yde bidrag til selskabet, f.eks. til
afholdelse af særlige arrangementer eller udgivelse af særlige publikationer. Sponsoratet må
ikke medføre ændringer af selskabets formålsparagraf. Hvis sponsorvirksomheden er
betinget af nogen form for modydelse, skal dette være nedfældet i en kontrakt godkendt af
bestyrelsen.

§ 4.

Udelukkelse. Spørgsmålet om udelukkelse af et medlem kan af bestyrelsen eller mindst
10% af medlemmerne forelægges den første ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling, efter at den pågældende senest otte dage forinden indkaldelsen skriftligt
er underrettet herom og opfordret til at komme til stede og varetage sine interesser. Til
udelukkelse kræves, at mindst 3/5 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede
medlemmer stemmer skriftligt derfor.

§ 5.

Indskud og kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling; dog kan bestyrelsen
ændre kontingentet for enkelte medlemmer eller for grupper af medlemmer, samt fastsætte
kontingentet for nyetablerede medlemsgrupper såfremt beslutningen er strategisk funderet
og ført til referat på bestyrelsesmøde. Evaluering af ændrede kontingentsatser skal
behandles under Formandens beretning på næste general forsamling.
Kontingentet forfalder til betaling 1. februar. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for
det pågældende kalenderår, har stemme- og valgret til generalforsamlinger. Kvittering
forevises ved udlevering af stemmekort. Hvis kontingentet ikke er betalt senest 1. april,
adviseres vedkommende per brev eller e-mail, og betales beløbet ikke inden 14 dage, kan
bestyrelsen slette vedkommende som medlem. Genoptagelse som medlem foregår som for
nye medlemmer, idet kontingentrestance dog kan forlanges efterbetalt.

§ 6.

Bestyrelsen.
Til at lede selskabet vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5-10 medlemmer samt 1-2
suppleanter. Formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen ved
almindelig stemmeflerhed, som angivet i § 10, pkt 4-6. Bestyrelsen vælger af sin midte en

sekretær. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan ikke
uden generalforsamlingens godkendelse gældsætte selskabet. Kun selskabets kasserer, eller
formanden (i fald kassereren har længerevarende forfald), kan med deres underskrift
bemyndige udbetalinger af selskabets indestående på konti i pengeinstitutter m.v. Vil
bestyrelsen som helhed træde tilbage, skal den indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
§ 7.

Regnskabet. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab skal
godkendes af generalforsamlingen. Regnskabet skal være afsluttet senest tre uger før og
revisionen senest èn uge før den ordinære generalforsamling.

§ 8.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes
skriftligt af bestyrelsen tidligst d. 10. januar samme år, med mindst tre ugers varsel og med
angivelse af dagsorden. Såfremt der foreligger forslag til vedtægtsændring, skal ordlyden af
disse udsendes med indkaldelsen. Kun vedtægter, der i indkaldelsen er varslet under
behandling, kan ændres på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker
det, og skal afholdes, når mindst 10% af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom
til bestyrelsen med forslag til dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
sker som for den ordinære, dog senest seks uger efter et krav herom er modtaget af
bestyrelsen.

§ 9.

Beslutninger. Afgørelser på ordinære såvel som på ekstraordinære generalforsamlinger
træffes med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst
3/5 af de repræsenterede stemmer. Om beslutninger i forbindelse med udelukkelse af
medlemmer eller foreningens ophør, se § 4 og § 11. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot
èt medlem forlanger det. Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved
fuldmagt. Hvert medlem kan dog kun møde med èn skriftlig fuldmagt.

§ 10.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Valg af formand. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted.
Valg af næstformand. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted.
Valg af kasserer. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted.
Valg af resterende tre-fem bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for to år. Det
tilstræbes, at antallet af menige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år,
bliver af en sådan størrelsesorden at halvdelen af den samlede bestyrelse er på valg.
Genvalg kan finde sted.
8. Valg af en-to suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for èt år. Genvalg kan finde
sted.
9. Valg af en revisor. Valget gælder for èt år. Genvalg kan finde sted.
10. Valg af en revisorsuppleant. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted.
11. Kontingentsatser for det følgende år og budget
12. Indkomne forslag til afstemning. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til en
generalforsamling, skal senest otte dage før dennes afholdelse være indgivet

skriftligt til bestyrelsen, ledsaget af skriftlig motivering. For forslag til
vedtægtsændringer, se dog § 8.
13. Eventuelt. Emner, der diskuteres under dette punkt, kan ikke bringes til afstemning.
§ 11.

Selskabets ophør. Ved selskabets opløsning tilfalder dets aktiver en forening, organisation
eller aktiviteter der opfylder selskabets formål beskrevet i §2. Forslag om selskabets ophør
skal fremsættes på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Hvis mindst
3/5 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget, skal det inden otte dage sendes
ud til urafstemning. Dette kan ske via digital kommunikation. Besvarelser skal foreligge
senest tre uger efter udsendelsen. Resultatet skal meddeles medlemmerne inden 14 dage
herefter. Viser urafstemningen, at et flertal på mindst 3/5 af de afgivne stemmer er for
selskabets ophør, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, der afgør, hvad der
skal foretages med selskabets aktiver. Disse bestemmelser træffes med almindeligt
stemmeflertal.

