
Vedtægter Epstein Bar 
 
§1  
Navn og hjemsted.  
Stk. 1  Foreningens navn er “Epstein Bar”. 
 
Stk. 2  Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk 

Universitet, Odense Kommune. 
 
§2 
Formål 
Stk. 1  Foreningens formål er at fremme studiemiljøet på det 

sundhedsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet, Odense.  
 
§3 
Organisatorisk opbygning. 
Stk. 1  Foreningen har en bestyrelse og foreningens medlemmer er organiseret i 

forskellige udvalg. 
 
§4 
Kontingent- og regnskabsår, revision. 
 
Stk. 1  Der opereres med to årlige regnskabsperioder:  

1. 1. august-31. januar. 
2. 1. februar-31. juli.  

Stk. 2 Regnskabet præsenteres på efterfølgende generalforsamling. 
 
Stk. 3 Kasseren, som er ansvarlig for regnskabet, skal på regnskabskursus i 

forbindelse med tiltrædelsen af hvervet. Regnskabskurset afholdes af en bank 
eller tilsvarende.  

 
Stk. 3.1 Den fratrædende kasser er ansvarlig for oplæring af den tiltrædende kasser 

indtil regnskabskurset er afholdt.  
 
Stk. 4 Det efterstræbes at regnskabet godkendes af professionel revisor. 
 
Stk. 5 Der er intet kontingent for foreningens medlemmer. 
 
Stk. 5.1 Der betales ved indtrædelse af foreningen kr. 150,- i depositum for en nøgle til 

foreningslokalet. Bestyrelsen ser til at dette efterholdes.   
  
§5 
Medlemskreds 
Stk. 1  Studerende ved en uddannelse på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 



Syddansk Universitet kan blive medlem og skal være fyldt 18 år ved optagelse 
som medlem i foreningen. 

 
Stk. 2  Medlemskredsen er inddelt i aktive og passive medlemskaber. 
 
Stk. 2.1 Et aktivt medlemskab er det samme som et bartendermedlemskab, se § 6. 
 
Stk. 2.2 Et passivt medlemskab er et bartendermedlemskab på orlov, dvs. at 

medlemmer i en periode på maksimum to semestre er fritaget fra § 6 stk. 2-6. 
Efter denne periode ophører medlemskabet med mindre der genansøges om 
aktivt medlemskab. 

 
Stk. 3  Et aktivt medlemskab kan overgå til et passivt medlemskab ved henvendelse 

til bestyrelsen. Et passivt medlemskab kan overgå til et aktivt medlemskab 
ved henvendelse til bestyrelsen. 

 
§ 6 
Bartendermedlemskab. 
 
 
Stk. 1 Optagelsen foregår på et månedsmøde, hvor de nuværende 

foreningsmedlemmer ved simpelt flertal vælger de nye medlemmer ind på 
baggrund af en skriftlig ansøgning. 

 
Stk. 2 Bartenderne skal indgå i mindst et af foreningens udvalg, og deltage aktivt i 

dette. 
 
Stk. 3 Det forventes at bartenderne deltager aktivt i driften af foreningen, samt 

møder op til de vagter de har påtaget sig. Det er bartendenderens eget ansvar 
at finde en afløser såfremt at denne ikke kan påtage sig vagten og oplyse de 
andre bartendere på vagten om dette.  

 
Stk. 4.1 Bartenderne skal efterstræbe at deltage i foreningens møder. Det være sig 

månedsmøder, generalforsamlinger, samt udvalgsmøder. 
 
Stk. 4.2 Bliver en bartender forhindret i deltagelse i et møde, meldes afbud skriftligt 

herom til formanden for det pågældende møde i så god tid som muligt. 
 
Stk. 4.3 Meldes der afbud til et månedsmøde, skal bartenderen notere i afbuddet, 

hvilke datoer denne har mulighed for at tage vagter i baren. 
 
Stk. 4.4 Udebliver en bartender fra et månedsmøde, eller generalforsamling uden 

afbud noteres denne for en bøde på kr. 50,-. Bødeindtægter samles i en pulje, 
der går til medlemsaktiviteter.  

 
Stk. 5 Udebliver en bartender fra 3 månedsmøder i træk uden at have meldt afbud 

bliver bartenderens medlemsskab af foreningen automatisk ophævet. 



 
Stk. 6 Hvis en bartender ikke deltager aktivt i foreningen i henhold til § 6 – stk 2 til 4, 

kan bestyrelsen udstede en advarsel til denne og herefter ophæve dennes 
medlemsskab om nødvendigt. 

 
Stk. 7  Hvis en bartender er utilfreds med en kollega, bedes denne gå til formanden 

og begrunde dette. Herefter er det op til bestyrelsen at beslutte, hvad der skal 
gøres. 

 
Stk. 8.1 Ønsker en bartender at melde sig ud af foreningen, skal dette ske skriftligt til 

bestyrelsen. 
  
Stk. 8.2 Udmeldelse af foreningen kan ske på semesterbasis. Det bør efterstræbes at  

udmeldelse sker i så god tid som muligt op mod et semesters afslutning. 
  
Stk. 8.3 Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen effektuere en udmeldelse så 

den kan finde sted øjeblikkeligt. 
 
Stk. 9   Det enkelte medlem skal betale sin regning inden for den givne frist. Hvis 

dette ikke efterkommes gives en skriftlig advarsel, efterkommes denne ikke er 
det op til bestyrelsen at beslutte om bartenderens medlemsskab af foreningen 
skal ophæves. 

 
§7 
Bestyrelse 
Stk. 1.1 Bestyrelsen vælges til generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. 
 
Stk. 1.2 Bestyrelsen vælges ved fredsvalg eller simpelt flertal blandt foreningens 

medlemmer, hvor mindst 50% af foreningens aktive medlemmer skal være til 
stede. 

 
Stk. 1.3 Ønsker et medlem anonym afstemning gennemføres dette. 
 
Stk. 2.1  Bestyrelsen består af 5 medlemmer fordelt på posterne; Formand, 

næstformand, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 2.2 Der vælges til generalforsamlingen desuden 2 suppleanter, som også deltager 

i bestyrelsesmøderne, men er uden stemmeret hvis samtlige af bestyrelsens 
ordinære medlemmer er tilstede. 

 
Stk. 2.3 Der vælges på generalforsamlingen en 1. suppleant og en 2. suppleant. 1. 

suppleanten har stemmeret når en af de ordinære bestyrelsesmedlemmer 
ikke er nærværende. 2. suppleanten har kun stemmeret når 1. suppleanten 
ikke er tilstede og ovenstående scenario udspiller sig eller når to af de 
ordinære medlemmerne ikke er tilstede. 

 



Stk. 3  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode, der strækker sig til den 
næste generalforsamling. Dog kan bestyrelsesmedlemsskabet ophæves 
øjeblikkeligt under særlige omstændigheder. 

 
Stk. 4  Bestyrelsen står for indkaldelse af bestyrelsesmøder, månedsmøder samt 

generalforsamlinger. 
 
Stk. 5  Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningen, samt 

administrationen af denne. 
 
Stk. 6  Bestyrelsen skal udarbejde et forslag til budget, samt sørge for at dette efter 

godkendelse på generalforsamling overholdes. 
 
Stk. 7  Bestyrelsen skal efterse at vedtægterne overholdes. 
 
Stk. 8  Det er bestyrelsens ansvar at der ansøges om de fornødne midler til at 

overholde det i §7 stk. 6 nævnte budget. 
 
Stk. 9  Bestyrelsen har ansvar for den løbende kontakt til myndigheder, fakultet og 

andre organisationer. 
 
Stk. 10 Bestyrelsen skal sørge for at der til enhver tid findes en formand, 

næstformand, kasserer samt et passende antal aktive medlemmer i 
foreningen. 

 
Stk. 11.1  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis der er 3 fremmødte medlemmer til 

et bestyrelsesmøde. 
 
Stk. 11.2 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Hvert 

bestyrelsesmedlem har en stemme. 
 
Stk. 12 Bestyrelsen skal tilse at foreningens regninger betales. 
 
Stk. 13 Bestyrelsen skal informere nye medlemmer om foreningens vedtægter samt 

sørge for adgang til disse. 
 
§ 8  
Tegningsregler  
Stk. 1  Foreningen Epstein Bar tegnes af formanden og 2 andre 

bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 2  Der må aldrig optages eller ydes lån, ske pantsætning, påtegnes kautions-, 

vekselforpligtelser og/eller lignende i foreningens navn.  
 
§ 9  



Generalforsamling 
 
Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2.1 Aktive og passive medlemmer er stemmeberettigede. Hvert medlem har en 

stemme. 
 
Stk. 2.2 Stemmeretten er personlig og kan ikke overdrages til et andet medlem. Kun 

tilstedeværende medlemmer er stemmeberettigede.  
 
Stk. 3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når minimum 50% af de aktive 

medlemmer er tilstede. 
 
Stk. 4 Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ønsker et medlem anonym 

afstemning gennemføres dette. 
 
Stk. 5 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst en måneds varsel. 
 
Stk. 6 Dagsordenen skal offentliggøres minimum 14 dage før generalforsamlingen 

afholdes. 
 
Stk. 7 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

senest 16 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 
§ 10  
Ordinær generalforsamling 
 
Stk. 1 Der skal afholdes to ordinære generalforsamlinger per år. Det efterstræbes at 

de afholdes i februar og september måned.  
 
Stk. 2  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum 

indeholde: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af seneste generalforsamlingsreferat 
5. Beretning ved formanden 
6. Beretning, fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
8. Valg af bestyrelse 
9. Valg af revisor 
10. Behandling af indkomne forslag 
11. Eventuelt 

§ 11  
Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når denne finder 



det nødvendigt. 
 
Stk. 2 Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt 1/5 af foreningens 

medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Den 
ekstraordinære generalforsamling skal da afholdes senest to måneder efter 
denne anmodning fremsættes. 

 
Stk. 3 Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum 

indeholde: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af seneste generalforsamlingsreferat 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Eventuelt 

 
Stk.4 Ved en ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler som under § 

10.  
 
§ 12 
Vedtægtsændringer 
 
Stk.1  Alle medlemmer kan indstille forslag til ændringer i vedtægterne. 
 
Stk. 2  Vedtægter kan kun ændres på generalforsamling. 
 
Stk. 3  2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen skal stemme for 

ændringen af en vedtægt for at denne kan gennemføres. 
 
Stk. 4 Forslag til ændringer af vedtægter skal vare bestyrelsen i hænde senest 16 

dage før generalforsamlingen. 
 
§13. Foreningens opløsning 
 
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses såfremt to på hinanden følgende 

generalforsamlinger vedtager forslag herom. Disse generalforsamlinger 
afholdes med minimum to måneders mellemrum. 

 
Stk. 2 Beslutningsforslag om foreningens opløsning vedtages med minimum 2/3 

flertal, af de fremmødte medlemmer. 
 
Stk. 3 Ved foreningens opløsning skal samtlige af foreningens midler anvendes til  

formål, der støtter det i §2, stk. 1 angivne formål. Anvendelsen af midlerne 
skal godkendes på generalforsamlingen ved simpelt flertal. 
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