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Vedtægter for Cellebiologisk Forening Odense (CFO) 

Senest opdateret (14-12-2016)  

§1 Navn 

Foreningens navn er Cellebiologisk Forening Odense (CFO). 

● Foreningen er CVR registreret som en frivillig forening med nummer 37076368. CVR 

registreringen skal fornyes minimum hvert tredje år, så længe foreningens bestyrelse ønsker 

at opretholde sin CVR registrering. 

 

§2 Hjemsted 

Foreningen har hjemme i CFO-lokalet på instituttet for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB) på 

Syddansk Universitet, Odense. 

 

§3 Formål 

Foreningens formål er at skabe et socialt sammenhold for studerende med tilknytning til institut for 

Biokemi og Molekylær Biologi. Derudover at formidle oplysninger om karriereveje for dimittender 

fra uddannelser udbudt af BMB instituttet. CFO skal endvidere via sin position som fagråd være 

bindeled mellem studerende og institut samt fakultet ved bl.a. at sikre de studerendes stemme i 

kollegiale organer og have løbende kontakt med instituttets ledelse.  

 

§4 Medlemskab og kontingent  

4.1 

Personer med tilknytning til BMB instituttet kan optages som medlemmer i foreningen. Udmeldelse 

kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.  
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4.2  

For at opnå medlemskab og derved medlemsrettigheder jævnfør §4.3 skal der indbetales kontingent. 

Kontingentåret starter 1. september og størrelsen af kontingentet vedtages på generalforsamlingen. 

Ved udmeldelse tilbagebetales hele eller dele af kontingent ikke.  

 

4.3 

Medlemsrettigheder inkluderer fri adgang til cfo-lokalet, gratis print, rabat til arrangementer samt 

stemmeret til generalforsamling jævnfør §5.3. 

 

4.4 

Bestyrelse er fritaget for kontingent i det næstkommende kontingentår, men vil fortsat have 

medlemsrettighederne beskrevet i §4.3.  

 

4.5 

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer såfremt de ikke overholder foreningens regler. Resterende 

kontingent for perioden tilbagebetales. 

 

§5 Ordinær generalforsamling 

5.1 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i uge 50. Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 

en måned før ved skriftligt henvendelse til foreningens medlemmer samt ved offentlig opslag. Med 

indkaldelsen skal følge en foreløbig dagsorden. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, 

men kun medlemmer har stemmeret og kan opstille til bestyrelsen.  

Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før 

generalforsamlingen.  

Endelig dagsorden skal udsendes senest en uge inden generalforsamlingen gennem de samme 

kanaler som indkaldelsen.  
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5.2 

Dagsordenen skal indeholde: 

● Valg af ordstyrer og referent  

● Godkendelse af at indkaldelsen og dagsorden er udsendt rettidigt 

● Formandens beretning 

● Kassererens beretning og godkendelse af regnskab 

● Fastsættelse af kontingent jævnfør §4.2 

● Valg af bestyrelse jævnfør §5.5 

- Valg af fagrådsformand  

- Valg af næstformand 

- Valg af kasserer  

- Valg af tre til syv menige bestyrelsesmedlemmer  

● Valg af revisor 

● Valg af revisorsuppleant  

● Indkomne forslag 

● Eventuelt 

 

5.3 

Afstemning foregår ved håndsoprækning undtaget ved kampvalg. 

Ved kampvalg til bestyrelsen foregår valget ved skriftlig afstemning. Ved valg af menige 

bestyrelsesmedlemmer har hver stemmeberettigede op til tre stemmer. Ved fredsvalg udgår 

afstemningen. 

Ved stemmelighed gentages afstemningen blandt de opstillede med samme antal stemmer, men her 

har hver stemmeberettigede kun én stemme. Ved valg af menige bestyrelsesmedlemmer gælder 

dette kun ved stemmelighed om den sidste ledige post. Ved fortsat stemmelighed mellem samme 

personer foretages det endelige valg ved lodtrækning.  

 

5.4 

Ændring i kontingent vedtaget på en generalforsamling skal godkendes af institutledelsen, før den 

kan træde i kraft. Ændringen vil i så fald træde i kraft fra næste kontingentår. 
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§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling såfremt minimum 20% af de 

stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. Bestyrelsen kan også indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling, hvis 60% af bestyrelsen (afrundet til nærmeste heltal) ønsker 

dette. 

 

6.2 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter anmodning om indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling. Den indkaldende myndighed fastsætter dagsorden, som skal 

udsendes sammen med indkaldelsen. Dagsordenen skal dog indeholde punkterne: 

● Valg af ordstyrer og referent  

● Godkendelse af at indkaldelsen og dagsorden er udsendt rettidigt 

● Eventuelt 

  Indkaldelsen og dagsorden skal udsendes via samme kanaler som beskrevet i §5.1.  

 

§7 Bestyrelsens opgaver 

7.1 

CFO’s bestyrelse består af 6-10 personer. Heriblandt skal følgende poster besættes ved valg på 

generalforsamling: formand, næstformand, kasserer og tre til syv menige bestyrelsesmedlemmer. 

Hver person kan kun besætte en post.  

Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling jævnfør §5.1. De menige bestyrelsesmedlemmer 

konstitueres internt. Bestyrelsen er valgt for et år af gangen, og genvalg kan finde sted. 

 

7.2 

Bestyrelsen varetager den daglige drift og ledelse af fagrådet, og skal opfylde foreningens formål 

beskrevet i §3. Dette kan gøres ved at afholde fester, virksomhedsbesøg og karrierearrangementer1. 

Endvidere skal der afholdes åbne møder, hvor bestyrelsen samt instituttets studenterrepræsentanter i 

de kollegiale organer er til stede, for alle interesserede minimum to gange årligt, hvor 

medlemmerne kan komme til orde.  

                                                        
1 Der skal ophænges mange balloner i CFO lokalet førstkommende hverdag efter 16. søndag efter Trinitatis.  
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7.3 

Såfremt stemmelighed opstår i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.  

 

7.4 

En repræsentant fra BMB’s Festkartel skal have mulighed for at deltage i relevante punkter på 

lukkede møder i CFO bestyrelsen. 

 

7.5 

Ønsker et bestyrelsesmedlem at træde ud af bestyrelsen i løbet af bestyrelsesperioden, indkaldes en 

suppleant. Hvis der ingen suppleant er, kan bestyrelsen fortsætte uden dette medlem og foretage en 

ny intern konstituering. Hvis fagrådsformanden ønsker at udtræde, skal der indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling jævnfør §6. 

 

§8 Økonomi 

8.1 

Der skal jævnfør §5.2 vælges en intern revisor og revisorsuppleant på generalforsamlingen. Dette 

skal ske blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er valgt til bestyrelsen.  

 

8.1 

Den valgte revisor udøver revision og kontrollerer regnskabsførelsen inden regnskabet fremlægges 

til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

8.2 

Foreningen må ikke stifte gæld.  

 

8.3 

Fagrådsformand og kasserer er begge tegningsberettigede. 

Ved brug af beløb over 1000 kr. skal hele bestyrelsen orienteres. 

 

8.4 

Regnskabsåret løber fra og med uge 50 til uge 49. 
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§9 Ændringer af foreningens vedtægter 

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer for. Forslag til ændringer indsendes jævnfør §5.1. 

 

§10 Opløsning 

10.1 

Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling såfremt mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede stemmer for. 

 

10.2 

I tilfælde af foreningsopløsning overgår alle foreningens likvide midler til BMB instituttet med 

henblik på oprettelse af lignende fagråd/studenterforening.  

 


