Cphbusiness Students
Vedtægter
§ 1. Navn og postadresse
Foreningens navn er: Cphbusiness Students
Foreningens postadresse er:
Cphbusiness Students
Landemærket 11, 5. sal
1119 København K
§ 2. Formål
Foreningen har til formål at øge studieglæden og trivsel for alle studerende på
Cphbusiness, gennem studenterpolitiske, sociale og faglige aktiviteter.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser og ideologier.
§ 3. Medlemsskab
a) Medlemmer af foreningen er studerende på Cphbusiness.
b) Medlemskab er gratis, og man er ikke forpligtiget til på nogen måde at
yde indsats overfor foreningen.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt der er stemmeberettigede
medlemmer til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på
generalforsamlingen.
Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, træffes alle beslutninger ved
almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
I tilfælde af stemmelighed imellem kandidater trækkes der lod.
Stk. 2. Der afholdes generalforsamling i efterårssemestret, dog inden 01.12.
Stk. 3. Alle studerende på Cphbusiness har taleret, valgbarhed og stemmeret
på generalforsamlingen.
Kandidater til poster i bestyrelsen skal være bestyrelsesformanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Kandidaterne
bekendtgøres for de studerende på Cphbusiness senest 3 dage før
generalforsamlingen.
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Dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere på Cphbusiness, samt
inviterede gæster har også taleret.
Stk. 4. Indkaldelsen til generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage før
afholdelsen. Bekendtgørelsen skal ske således, at det er muligt for alle
studerende på Cphbusiness at blive bekendt med indkaldelsen.
Stk. 5. Med indkaldelsen til generalforsamlingen følger foreløbig dagsorden.
Stk. 6. Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse, herunder revisors bemærkninger til
regnskabet, samt regnskabsgodkendelse
Budget
Forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (1., 2. og 3.
suppleant).
Valg af revisor(er). Vælges ikke et statsautoriseret revisionsselskab
som revisor for foreningen, skal der vælges to revisorer.
Eventuelt

Stk. 7. Forslag
Alle studerende på Cphbusiness kan begære punkter på dagsorden. Disse skal
være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
og skal bekendtgøres for de studerende på Cphbusiness senest 3 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af 1/3 af bestyrelsen
eller 20 studerende på Cphbusiness, og skal indkaldes senest 7 dage inden
afholdelse.
Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referent
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt
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§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 ordinære medlemmer valgt på generalforsamlingen, 3
suppleanter valgt på generalforsamlingen samt 2 medarbejdere udpeget af
rektor på Cphbusiness.
De ordinære medlemmer og suppleanterne bør vælges blandt de frivillige i
studenterorganisationen. Valget bør baseres på erfaring fra
studenterorganisationen samt relevante kompetencer. Hvis muligt bør
suppleanterne være studieaktive på 1. eller 2. semester. Suppleanter har
stemmeret ved ordinære medlemmers fravær.
De 2 medarbejderrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år i ulige år.
Medarbejderrepræsentanterne har taleret, men ikke stemmeret på
bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen sidder i perioden 01.01. til 31.12. efter generalforsamlingen, den
er valgt på. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.
Bestyrelsen arbejder med strategien for foreningen og den daglige drift, og
mødes 4 gange årligt med mindre bestyrelsen finder det nødvendigt at mødes
hyppigere.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 deltager. Ved mindre end 4
stemmeberettigede deltagere, kan fraværende bestyrelsesmedlemmer skriftligt
afgive sin stemme til forslag forud for mødet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesformanden skal vælges blandt de studerende.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er bestyrelsesformandens stemme
udslagsgivende.
Bestyrelsesformanden tegner i det daglige arbejde foreningen og kan udtale
sig på vegne af Cphbusiness’ studerende.
Alle frivillige studerende i studenterorganisationen kan deltage i
bestyrelsesmøderne.
Ved valgte bestyrelsesmedlemmers udtræden af bestyrelsen i
generalforsamlingsperioden, kan bestyrelsen efter behov besætte vakante
positioner i bestyrelsen.
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§ 6. Styrende organer i foreningen herunder udvalg, netværk m.m.
Stk. 1. Foreningens styrende organer er ansvarlige for rekruttering til
varetagelse af opgaverne.
Stk. 2. Foreningen giver mulighed for, at der på hver Cphbusiness-afdeling
etableres udvalg, der skaber aktiviteter for de studerende på Cphbusiness. Det
kan være i form af et netværk eller et aktivitetsudvalg – formen bestemmes af
studenterorganisationens bestyrelse.
Det er en forudsætning at ovenstående aktiviteter agerer i overensstemmelse
med foreningens formålsparagraf. Foreningen sørger for støtte og
sekretariatsmæssig bistand til disse aktiviteter, således de kan fungere efter
hensigten.
§ 7. Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden, næstformanden og kasseren, som
hver kan agere individuelt.
Der kan meddeles prokura.
§ 8. Økonomi
Stk. 1. Regnskabsåret går fra 01.07. til 30.06.
Stk. 2. Regnskabet føres af kasseren, der løbende udarbejder
økonomirapporter og budgetforslag over såvel aktiviteter, som de dermed
forbundne dispositioner. Udarbejdelsen sker i samarbejde med formand og
næstformand. Ved hvert bestyrelsesmøde forbereder kasseren en status over
foreningens økonomi til fremlæggelse på mødet.
Stk. 3. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisor og kasserer inden det fremlægges
til behandling på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesformand, næstformand og kasserer har stiftelsesret og rådighed
overfor foreningskontoen.
Det bør ikke tilstræbes at akkumulere formue med mindre formuen anvendes
til et besluttet og nærmere specificeret formål.
Stk. 5. 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.
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§ 9. Opløsning
Stk. 1. Ophør af foreningen skal vedtages på en til dette formål indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at opløsningen kan ske, skal mindst 3/4
af de fremmødte stemme for opløsningen.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder eventuelle overskydende midler
til Cphbusiness eller en anden studentersocial aktivitet, som agerer i henhold
til foreningens formål jf. vedtægterne. Den nedlæggende generalforsamling
træffer beslutning herom.
§ 10. Ændring af vedtægter
Stk. 1. Ændring af vedtægterne sker på generalforsamlingen med mindst 2/3
af de fremmødte stemmer.
Stk. 2. Forslag til ændring skal bekendtgøres mindst 7 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.
§ 11. Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft efter foreningens første afholdte
generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. november 2017.
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