Vedtægter for Dansk støtteforening for Native American Church
§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er "Dansk støtteforening for Native American Church".
Foreningens hjemsted er Rugmarken 7, 4300 Holbæk
Foreningens formål er:


Oprettelse af en afdeling af Native American Church (herefter NAC) i Danmark.



At udbrede kendskabet til NAC's praksisser ved at afholde ceremonier såsom svedehytter,
pibeceremonier, tipiceremonier, vision quests, familieceremonier m.fl.



At støtte NAC's arbejde for børn, skoler og ældrepleje i reservaterne i USA og udsatte børn og
hjemløse i Danmark.



At støtte mennesker i at arbejde med sig selv, for sig selv, i sig selv, ved hjælp af naturen og de
førnævnte ceremonier.

§ 2 Medlemmer
Enhver over 18 år, der har deltaget i en af foreningens ceremonier eller workshops og som har betalt
kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan optages som
medlem af foreningen.
Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af
generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være
saglig, skal begrundes skriftligt.

§ 3 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i oktober måned. Alle medlemmer
indkaldes til generalforsamlingen via e-mail senest med 21 dages varsel. Endelig dagsorden med
indkomne forslag udsendes til medlemmerne pr. e-mail senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
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1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Regnskabet forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal tilstilles et bestyrelsesmedlem skriftligt
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal
afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25% af
medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog har Hanne
Bæk Jørgensen og Frank Møller Hansen fuld vetoret, så længe de er medlemmer af bestyrelsen.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med
gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Det er kun muligt at stemme ved personligt fremmøde.

§ 4 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen.
Hanne Bæk Jørgensen og Frank Møller Hansen er dog faste medlemmer af bestyrelsen, som hhv.
kasserer og formand (høvding), indtil de selv vælger at udtræde. Ved den anden ordinære
generalforsamling efter stiftelsen er halvdelen af de valgbare bestyrelsesmedlemmer på valg.
Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens drift.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
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§ 5 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. På hvert års ordinære generalforsamling
fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Regnskabet er åbent og gøres hvert år offentligt tilgængeligt senest 7 dage før den ordinære
generalforsamling. Offentliggørelsen kan ske via foreningens hjemmeside, via e-mail til
medlemmerne, eller på andre måder som bestyrelsen finder passende.

§ 7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af disse vedtægter, eller foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny
generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan
vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning doneres til Native American Church of
Diyin Azee Bee Nahagha, Incorporation, Charter 2016.

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 12. august 2016.
På generalforsamling d. 24. september 2017 er §2 om medlemskab (men ikke eksklusion) ændret.
Bekræftelse af vedtægtsændring af bestyrelsen som blev valgt d. 24.09.17:
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