Vedtægter for Netværket Djøf Belgien
- senest ændret på Djøf Belgiens generalforsamling den 8. maj 2012.
§ 1 Navn
Netværkets navn er Djøf Belgien (herefter kaldet Netværket).
§ 2 Formål
Netværkets formål er, inden for rammerne af Djøfs vedtægter og beslutninger, at fremme
medlemmernes faglige og sociale interesser.
§ 3 Medlemsskab
Stk. 1. Medlemmer af Netværket er samtlige medlemmer af Djøf, der er bosiddende i Belgien. Undtaget er
medlemmer, der ikke ønsker medlemskab af Netværket.
Stk. 2. Medlemskab af Netværket har ikke indflydelse på medlemmernes indplacering i foreninger i Djøf.
§ 4 Bestyrelsen
Stk. 1. Netværket drives i det daglige af en bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimum 15 medlemmer. Bestyrelsen kan
beslutte indsupplering, når bestyrelsen er på under 15 medlemmer. Dog skal bestyrelsens sammensætning
årligt bekræftes af årsmødet for at kunne være funktionsdygtig.
Stk. 2a Der reserveres 2 pladser i bestyrelsen til medlemmer, der kun opholder sig i Belgien i op til et år.
Formanden og den øvrige bestyrelse skal gøre en indsats for at sikre, at de nævnte 2 pladser er besat hele
tiden.
Stk. 3. På årsmødet vælges formand for bestyrelsen for et år ad gangen. I tilfælde af, at formanden
fratræder mellem to årsmøder konstituerer bestyrelsen sig selv frem til det førstkommende årsmøde.
Stk. 4. På sit første møde efter et årsmøde, konstituerer bestyrelsen sig ved af sin midte at vælge op til 2
næstformænd.
Stk. 5. Bestyrelsen arbejder som udgangspunkt med konsensus. I tilfælde hvor uenighed giver anledning til
en afstemning, kan afstemninger foretages såfremt formanden eller en næstformand er tilstede. Der træffes
beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
Stk. 6. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I fald formanden ej er tilstede, er
næstformændenes stemmer udslagsgivende. Ved fortsat stemmelighed udsættes afstemning til næste møde.
Stk. 7. Bestyrelsen udfører sit arbejde på basis af den drejebog for internationale netværk som Djøf har
udarbejdet. Bestyrelsen deltager aktivt i at opdatere og udvikle denne drejebog så den er praktisk,
anvendelig og relevant for Djøf Belgien og international netværk i Djøf generelt.
§5 Årsmøde
Stk. 1. Årsmødet er Netværkets højeste myndighed.
Stk. 2. Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse skal offentliggøres på Djøfs
hjemmeside og ved e-mails, til de Djøf medlemmer der er registreret som medlemmer af Netværket mindst
4 uger inden årsmødet. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

a.
b.
c.
d.
e.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forslag fra medlemmerne
Fremtidige arbejdsopgaver
B ekræftelse af bestyrelse

Intet medlem af Netværket kan vælges til medlem af bestyrelsen eller til suppleant til bestyrelsen,
medmindre den pågældende samtykker deri.
Forslag til dagsordenens pkt. c. skal være formanden i hænde senest 2 uger før årsmødet.
Stk. 3. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde.
Stk. 4. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært årsmøde, såfremt mindst 1/4 af Netværkets medlemmer
med angivelse af dagsorden skriftligt fremsættes anmodning herom. Det ekstraordinære å r s m ø d e skal
afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen herom er fremsat over for bestyrelsen.
Stk. 5. Endelig dagsorden offentliggøres på Djøfs hjemmeside senest en uge før årsmødet.
§ 6 Årsmødets beslutningsdygtighed mv.
Stk. 1. Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede på årsmødet. Stemmeretten kan overdrages ved
fuldmagt.
Stk. 2. Alle beslutninger og valg (bortset fra vedtægtsændringer) sker ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed, er forslaget bortfaldet, er forslaget bortfaldet I tilfælde af stemmelighed ved
personvalg, sker valg ved lodtrækning blandt de personer, der er stemmelighed om. Ved
vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 flertal blandt de på årsmødet fremmødte, jf. stk. 1.
Afstemning skal ske skriftlig, såfremt mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer på årsmødet kræver dette.
Der føres en protokol over Netværkets årsmøder. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares af
bestyrelsen.
§ 7 Netværkets ophør mv.
Beslutning om opløsning af Netværket kræver, at mindst 3/4 af netværkets medlemmer på et ekstraordinært
årsmøde stemmer herfor, eller at Djøfs bestyrelse træffer beslutning om opløsning.

