
Vedtægter for Matematikforeningen Logimondo  
 

 
§ 1. Foreningens navn er: Matematikforeningen Logimondo 
 Adresse: Læssøegade 21, st.tv., 5000 Odense C 
 
 
§ 2. Foreningen er en almennyttig forening, der ikke har til hensigt at drive 

erhvervsmæssig virksomhed i eget navn. 
 
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til kompliceret 
matematik, for eksempel ved hjælp af undervisning, samt etablering 
og drift af projekter, som fremmer forståelsen af, hvor og hvordan den 
komplicerede matematik indgår, og anvendes, i alle menneskers 
dagligdag. 
 

 
§ 3. Som medlemmer kan optages enhver der har lyst til at deltage aktivt i 

foreningen arbejde, og som betaler det fastsatte kontingent. 
 
 Anmodning om optagelse som medlem sendes til formanden. 
 
 
§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af januar 
måned.  
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning samt orientering om kommende aktiviteter. 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 8. 
6. Eventuelt. 

 
 
§ 5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved brev 

eller e-mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, 
samt meddelelse om afgående bestyrelsesmedlemmer samt 
bestyrelsens forslag til genvalg eller nyvalg. 

 
 Forslag som medlemmerne ønsker behandlet skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkommende forslag 
udsendes til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingens 
afholdelse, via e-mail. Alle medlemmer har stemmeret. 



§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen 
beslutter dette, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne 
fremsætter skriftligt krav derom med angivelse af motiveret 
dagsorden. Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling inden 14 dage. 

 
 
§ 7. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst to 

tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Andre forslag 
afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

 
 
§ 8. Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen sammensættes som 

minimum af formand samt kasserer, og der vælges et medlem til 
bestyrelsen for hvert 25. medlemmer, dog maksimalt 7 
bestyrelsesmedlemmer i alt. 

 
 Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 

kasserer er ikke på valg samtidig. I forbindelse med foreningens 
etablering, er formanden på valg efter 3 år – dvs. i 2017. 

 
 Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved 

stemmelighed tæller formandens stemme for 2 stemmer. 
 
 Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc grupper og iværksætte projekter 

efter behov, til fremme af foreningens aktiviteter. 
 
 
§ 9. Bestyrelsen tilrettelægger og indkalder til medlemsmøder. 
 
 Bestyrelsen kan invitere personer uden for medlemskredsen som 

foredragsholdere, projektdeltagere, undervisere o.l. 
 
 

§ 10. Medlemmer, der udtræder af foreningen har intet krav på foreningens 
formue. 

 
 
§ 11. Foreningen tegnes af formanden, og i formandens fravær af kasserer 

og et bestyrelsesmedlem. 
 
 
§ 12. For foreningens forpligtelser hæfter kun den til enhver tid værende 

formue i foreningen. 
 
Det enkelte medlem af foreningen har ikke ejendomsret over 
foreningens ejendom og midler, og hæfter ikke personligt for 
foreningens forpligtigelser, og tillige hæfter bestyrelsesmedlemmer 
ikke personligt for foreningens forpligtelser. 



§ 13. Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12. Foreningens kasserer 
skal under iagttagelse af bogføringslovens til enhver tid gældende 
bestemmelser, tilrettelægge registreringen af foreningens indtægter og 
udgifter på betryggende vis. 

 
 Årsregnskab, bestående af årsberetning, resultatopgørelse og balance, 

skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og underskrives 
af kasserer og formand. 

 
 Årsregnskab skal forelægges til bestyrelsens revision senest en måned 

inden generalforsamlingen. Bestyrelsen skal revidere årsregnskab i 
overensstemmelse med god revisionsskik, herunder foretage en kritisk 
gennemgang af foreningens regnskabsmateriale. 
 
Inden udgangen af december afholdes budgetmøde, hvor budgettet for 
det kommende år aftales. Budgettet udarbejdes af bestyrelsen. 

 
I forbindelse med foreningens etablering, strækker regnskabet sig fra 
primo november 2013 til 31. december 2014. 

 
 
§ 14. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indkaldt generalforsamling, 

hvor der træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler og 
afvikling af eventuelle forpligtelser, idet evt. midler bør overgå til 
beslægtet formål. 

 
 Til beslutning om ophævelse kræves, at mindst to tredjedele af 

foreningens medlemmer er mødt til den pågældende 
generalforsamling, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er 
for forslaget. Såfremt det nævnte antal medlemmer ikke er til stede, 
eller forslaget ikke har opnået tilslutning af to tredjedele af de 
fremmødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages 
med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antallet 
af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 
 
 
Vedtaget på stiftende møde d. 9. november 2013, med ændringer af 
vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2015 
samt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. januar 2019. 


