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Vedtægter
§
1
Formål
Foreningens formål er at tilføre Danmark værdi, ved at fremme danskernes brug af Bitcoin.
Stk. 2. Overskud fra foreningens eventuelle erhvervsaktiviteter må ikke uddeles til
medlemmerne, men skal bruges til foreningens formål.
Stk. 3. Foreningen må ikke optage gæld.

§
2
Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Dansk Bitcoinforening”. Foreningens hjemsted er Københavns
kommune.

§
3
Medlemmer

Deltagerkredsen består af foreningsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Medlemmer betaler kontingent eller udøver frivilligt arbejde, der fremmer foreningens
formål.
Stk. 3. Medlemmer kan være organisationer, firmaer eller personer.
Stk. 4. Alle medlemmer kan fratræde når som helst og medlemskab er således
ikke-bindende.
Stk. 5. Ingen af foreningens medlemmer hæfter delvist eller fuldstændigt for foreningen.
Stk. 6. Bestyrelsen kan ved enstemmighed afvise og ekskludere medlemmer.

§
4
Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne stemmes ind på generalforsamlingen. Se §7.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer kan ud over på generalforsamlinger kun stemmes ud med
fuldt flertal i bestyrelsen - bortset fra medlemmet selv. (Med undtagelse af overtrædelse af §5
stk. 2)
Stk. 4. Der kan maksimalt vælges 7 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal i bestyrelsen. Dog ved større beslutninger
som fusion og likvidation kræves 3/4 flertal af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer
for godkendelse.

§
5
Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden.

§
6
Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter aftale på foregående bestyrelsesmøde, eller kan indkaldes
af formanden.
Stk. 2. Der skal afholdes minimum 1 møde pr. år.
Stk. 3. Møder skal varsles af formanden senest 1 uge før.
Stk. 4. Der udpeges en ordstyrer og referent, og alle bestyrelsesmedlemmer kan bringe
forslag til afstemning.
Stk. 5. Følgende punkter skal behandles på et bestyrelsesmøde mindst en gang om året:
1. Valg af ny formand.
2. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab og påtegnelse.

§
7
Generalforsamling

Der skal afholdes generalforsamling mindst en gang om året.
Stk. 2. Dagsordenen skal mindst inkludere valg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Der gives en stemme til hvert fremmødt medlem på generalforsamlingen.

Stk. 4. Der stemmes efter STV systemet hvor medlemmerne skal rangordne en eller flere
kandidater. Stemmefordelingen foregår derefter på følgende måde:

Figur: STV stemmesystem forklaret.

§
8
Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Undtaget første år,
hvor regnskabsperioden løber fra stiftelsesdatoen 1. august til den 31. december 2013.
Stk. 2. Udgifter skal godkendes af formanden.

§
9
Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kun vedtages ved kvalificeret 3/4 flertal på en generalforsamling.
Stk. 1. Ændringsforslag til vedtægterne kan ved simpelt flertal i bestyrelsen fremlægges til
afstemning på en generalforsamling.
Stk. 2. Ændringsforslag til vedtægterne kan ved 1/10 flertal/underskriftsindsamling blandt
medlemmerne fremlægges til afstemning på en generalforsamling.

§
10
Opløsning
Foreningen kan kun opløses ved enstemmighed i bestyrelsen og kvalificeret 3/4 flertal på
generalforsamlingen.
Stk. 2. Ved opløsning af foreningen betales kreditorer og bestyrelsen forvalter eventuelle
overskydende aktiver.
Stk. 3. Overskydende midler skal gå til velgørende formål.

