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Den Danske Sprogkreds 
Vedtægter 
 

§1 Navn 

   Den Danske Sprogkreds - hjemmehørende i København, Danmark. 

§2 Formål 

 At skabe øget opmærksomhed om og respekt for det danske sprog som modersmål 

 (førstesprog), andetsprog og fremmedsprog og i såvel Danmark og som i udlandet. 

§3 Medlemmer 

 Som medlem kan optages alle, som interesserer sig for det danske sprog og tilslutter sig 

 formålsparagraffen og idégrundlaget samt betaler årligt kontingent.  

 Udover kontingentet er det muligt at indbetale et støttebidrag til sprogkredsen. 

 Udover de almindelige medlemmer kan en række nøglepersoner med relation til dansk sprog 

 optages som æresmedlemmer. Et æresmedlem betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret. 

§4 Generalforsamling 

 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i august

 måned. 

 Generalforsamlingen indkaldes og afholdes digitalt med mindst 14 dages varsel med angi-

 velse af dagsorden. 

 Medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og taleret. 

  Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Årsberetning fra bestyrelsen.  

2. Orientering om økonomi og aflæggelse af regnskab. 

3. Fastsættelse af årskontingent - forslag 300 kr. 

4. Valg til de foreslåede bestyrelsesmedlemmer – så vidt muligt sikres et bredt spektrum af 

mennesker med en indlysende faglig kompetence både i og udenfor Danmark. 

5. Eventuelt. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt betalende medlemmer og 

indsendte mails. 

 

§5 Bestyrelsen 

  Foreningen ledes af initiativgruppen på 2 medlemmer og bestyrelsen på 5 medlemmer i  

  fællesskab.  
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  Bestyrelsens arbejde vil fungere via en lukket Facebookside for bestyrelsen. 

  Den Danske Sprogkreds tegnes i offentligheden af formanden og næstformanden. Al offentlig 

  kommunikation i Den Danske Sprogkreds´ navn skal aftales med disse. 

§6 Arbejdsgrupper og udvalg 

  Der kan nedsættes arbejdsgrupper ud fra interesser og udvalg i forhold til aktiviteter. Disse 

  rapporterer løbende til bestyrelsen. 

§7 Tegning og hæftelse 

  Foreningen tegnes af initiativgruppens 2 medlemmer. 

 Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine 

 ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. 

  Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.  

  Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

§8 Vedtægtsændringer 

  Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af medlemmerne i generalforsamlingen har stemt 

  for det digitalt. 

§9 Opløsning 

 Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger 

 stemmer herfor digitalt. 

 En evt. formue skal overføres til en tilsvarende forening. 

 

Således (forventet) vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling –  

Den 14. august 2017 

 

 

Initiativgruppen består af Lise Bostrup og Lone Rytsel 

Tilføjelse: registreret efterfølgende med CVR nummer dato….  


