
CypernVeteranerne DK     
                              www.cypernveteranerne.dk            

                                                                                                                                                  
 
 

   

 
                         Vedtægter for CypernVeteranerne 
 
                                         § 1   Foreningens navn og formål 

 
§ 1 stk. 1  
Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24 -10 – 2012.  
  
§ 1 stk. 1.1  
Foreningens hjemsted: Formandens adresse  
  
§ 1 stk. 1.2  
Foreningens Formål er:  
  
§ 1 stk. 1.2.1  
At kontakte alle Danske Cypern Veteraner i ind og udland, for at overbringe en tak fra den 
Cypriotiske Regering, for deres indsats for freden på Cypern i perioden fra 1964 – 1992.  
 
§ 1 stk. 1.2.2 
At bevare kammeratskabet fra tiden på Cypern og arbejde for at vedligeholde kontakten til Cypern 
Veteranerne, i tæt samarbejde med Den Cypriotiske Ambassade. 
 
 § 1 stk. 2  
Foreningen tegnes af: Den til enhver tid valgte formand. Formand og kasserer er hver især 
underskriftsberettiget.  
 
  
 

                                 § 2   CypernVeteranernes Medlemmer 
 
§ 2 stk. 1  
Medlemmer: Alle der har været tjenestegørende på Cypern og har modtaget FN medaljen herfor, 
kan blive medlem af Cypern Veteranerne.  
 
§ 2 stk. 2  
Støttemedlemmer: Som støttemedlemmer kan optages enhver der har interesse for Cypern og 
som indstilles eller ansøger herom, og godkendes af bestyrelsen.  
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§ 2 stk. 3  
Æresmedlemmer: Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes på 
generalforsamlingen. Æresmedlemmer har tale og stemmeret. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
 
§ 2 stk. 4  
Eksklusion af et medlem: Såfremt et medlem, ved sin adfærd skader foreningens omdømme, kan 
det pågældende medlem ekskluderes af en enig bestyrelse.  
  
§ 2 stk. 4.1  
Står et medlem over for en eksklusion, har medlemmet ret til at tale sin sag over for bestyrelsen.  
  
§ 2 stk. 5  
Udmeldelse: Udmeldelse af Cypern Veteranerne skal ske skriftligt til formanden.  
  
§ 2 stk. 5.1  
Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer, har intet krav på foreningen.   
 
  

                                            § 3  Kontingent 
  
§ 3 stk. 1  
Kontingent: Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.  
Støttemedlemmer betaler halvt kontingent af den til enhver tid fastsatte kontingentstørrelse.  
  
§ 3 stk. 1.1  
Står et medlem i restance (restance regnes fra 3 måneder, efter kontingentets forfaldsdato), kan 
en enig bestyrelse udelukke medlemmet fra foreningens aktiviteter.  
  
§ 3 stk. 1.2  
Regnskabsåret går fra 01.01 – 31.12    

  
 

§ 4   Generalforsamling  
  
§ 4 stk. 1  
Ordinær generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med 
stævne, og indkaldes med mindst 30 dages varsel, enten ved skriftlig henvendelse, pr. mail eller 
ved meddelelse på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden ifølge vedtægterne.  
 
§ 4 stk. 1.1  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal.  
  
§ 4 stk. 1.2  
Personvalg er altid skriftlig såfremt ét medlem ønsker dette. 
Dirigenten kan foreslå at personvalg foretages ved håndsoprækning.   
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§ 4 stk. 1.3  
Valg til foreningens bestyrelse og tillidsposter foretages af de fremmødte medlemmer på 
generalforsamlingen. Såfremt et medlem har givet tilsagn om at være kandidat til en bestyrelses- 
eller tillidspost og har bekræftet dette skriftligt, men er blevet forhindret i at møde op, kan 
vedkommende vælges af generalforsamlingen på lige fod med øvrige kandidater. 
 
 
§ 4 stk. 1.4  
Genvalg til en bestyrelses- eller tillidspost, hvor medlemmet med gyldig grund er fraværende, kan 
kun ske såfremt, der foreligger en skriftlig framelding, samt en underskrevet erklæring fra 
vedkommende om, at vedkommende er villig til genvalg. 
  
§ 4 stk. 2  
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes af en enig 
bestyrelse, eller når 2/3 af medlemmerne, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse 
af de spørgsmål der ønskes behandlet, forlanger dette. 

 
§ 4 stk. 2.1 
Formålet med indkaldelsen: Formålet med den ekstraordinære generalforsamling skal altid 
oplyses i indkaldelsen. Der kan udelukkende behandles de i indkaldelsen oplyste punkter.  
  
 

                                   § 5   Bestyrelsens sammensætning  
  
§ 5 stk. 1  
Foreningens bestyrelse består af:  
  
1. Formand  
2. Næstformand  
3. Kasserer  
4. Sekretær  
5. 3 bestyrelsesmedlemmer  
6. 2 suppleanter  
 
§ 5 stk. 2  
Valgperiode: Valgperioden er på to år. 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i lige år. 
3 bestyrelsesmedlemmer og 1 Suppleant er på valg i ulige år. 
 
  
§ 5 stk. 2.1  
Uden for bestyrelsen vælges: 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrol-suppleanter 
  
§ 5 stk. 2.1.1  
Valgperiode: Valgperioden er på to år. 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges i lige år, og 1 revisor 
og 1 revisorsuppleant vælges i ulige år. 
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                                    §6   Generalforsamlingens dagsorden  
  
§ 6 stk. 1  
Dagsorden:  
  
1. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen).  
2. Valg af minimum 2 stemmetællere samt en referent.  
3. Godkendelse af dagsorden  
4. Beretning ved Formanden  
5. Regnskab ved kassereren  
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag  
8. Valg jf. § 5 stk. 2.1 – set i forhold til valgperioder  
9. Eventuelt 
 
 
§ 6 stk. 2  
Forslag til dagsorden: Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt 
eller pr. E-mail til formanden senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal mailes til 
medlemmerne og/eller offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.  
 
§ 6 stk. 3  
Stemme- og taleret:  
 
§ 6 stk. 3.1  
Alle medlemmer har tale- og stemmeret. 
 
  
§ 6 stk. 4  
Afstemning: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dirigenten bestemmer i øvrigt 
afstemningsmetoden. Dog skal, på begæring fra ét stemmeberettiget medlem, valg og afstemning 
foregå skriftligt, jvnf. § 4, stk. 1.2. 
 
  
§ 6 stk. 5  
Ændringer af vedtægter: Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver, at 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget.  
  
§ 6 stk. 6  
Øvrige beslutninger: Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.  
 
§ 6 stk. 7  
Kandidater til valg: Kandidater til valg jfr. § 5 stk. 2.1 og § 5 stk. 2.2, skal opstilles skriftligt eller pr. 
mail senest 20 dage før generalforsamlingen. Kandidaterne offentliggøres ved mail og/eller på 
hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.  
 
§ 6 stk. 8  
Generalforsamlingens referat: Generalforsamlingens referat skal forelægges og underskrives af 
referent og formand før offentliggørelse. 
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                                       § 7   Opløsning af foreningen  
  
§ 7 stk. 1   
Opløsning: Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden 
efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 10 dages mellemrum, stemmer 
herfor. 
  
§ 7 stk. 1.1  
Foreningens midler: Foreningen hæfter kun med sin formue.  
  
§ 7 stk. 1.2  
I tilfælde af ophør af foreningen, skal foreningens midler gå til vedligehold af Cypern udstillingen i 
FN Museet.  
 
 
Nærværende vedtægter, erstatter foreningens tidligere vedtægter. 
Vedtaget på generalforsamlingen 2021 
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