
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Epos Elevforening” - omtalt som ”foreningen”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at:

● Realisere projekter fra nuværende og tidligere Epos elever.
● Være bindeleddet mellem Efterskolen Epos og dens tidligere elever og ansatte.
● Samle Efterskolen Epos’ tidligere elever.
● Støtte og værne om projekter, der øger antallet af  tidligere eller nuværende Epos elever, som

deltager i rollespilsarrangementer i Danmark.

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Enhver person kan optages i Epos Elevforening hvis:

● Vedkommende anerkender og overholder Epos Elevforenings vedtægter.
● Støtter op om og værner om Epos Elevforenings formål.
● Betaler medlemskontingent.

Stk. 2. Man bliver medlem ved at indsende en gyldig indmeldingsblanket til bestyrelsen.

Stk. 3. pkt. 1. Bestyrelsen kan eksludere eller undlade at optage en person som medlem, hvis personen
ikke har en tilstrækkelig tilknytning til Efterskolen Epos. Bestyrelsens beslutning kan ankes på næste
generelforsamling ved at indsende en skriftlig klage til bestyrelsen senest 14 dage før
generelforsamlingen.
Pkt. 2. Bestyrelsens beslutning kan ankes hvis der til en generelforsamling er et 2/3 flertal for at anke
bestyrelsens beslutning

Stk. 4. Et medlem af  forening kan ekskluderes og smidesud af  foreningen ved en
generelforsamling, hvis mere en 2/3 af  forsamlingenstemmer for medlemmet udsmidning.

Stk. 5. pkt. 1. Tidligere ekskluderede medlemmer kan ikke genindmeldes i foreningen,
medmindre eksklusionen er omstødt, jævnfør §3, stk. 5, pkt 2.
Pkt. 2. Et tidligere ekskluderede medlem kan genindmeldes på en generelforsamling, hvis der er et 2/3
flertal for at genindmelde medlemmet.

Stk. 6. Medlemmer melder sig ud af  foreningen vedat aflevere en skriftlig meddelelse herom
til bestyrelsen.

Stk. 7 Medlemmer udmeldes automatisk ved udgangen af  kontingentperioden.

§4. Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på hver ordinær generalforsamling, men
kontingentet kan aldrig være under 75kr.-

Stk. 2: Der opkræves kontingent for ét kalenderår ad gangen.



§5. Generalforsamlingen
Stk. 1, pkt. 1: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i årets første kvartal, og er
foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal varsles af  bestyrelsen senest 30 dage før
afholdelse.  Pkt. 2: Alle betalende medlemmer har tale- og stemmeret til generalforsamlingen, uanset
alder. Gæster kun har taleret.

Stk. 2. Pkt. 1. Forperson, næstforperson og kasserer vælges i lige år.
Pkt. 2. To menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Pkt. 3. Suppleanten er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:

1. Formalia: Valg af  dirigent, referent og to stemmetællere.
2. Forpersonens beretning, samt generalforsamlingens godkendelse af  denne. 3.
Regnskabsaflæggelse, v. kasseren, samt generalforsamlingens godkendelse af  denne. 4.
Behandling af  indkomne forslag.
5. Fastsættelse af  kontingent.
6. Valg af  bestyrelse. (kun lige år)
7. Eventuelt.

Stk. 4. Forslag om vedtægtsændringer skal leveres skriftligt til bestyrelsen mindst 14 dage før
generalforsamlingen. Vedtagelse af  vedtægtsændringerkræver 2/3 af  generalforsamlingens stemmer.
Pkt. 2. Ved vedtægtsændringer kan bestyrelsen foretage redaktionelle rettelser i vedtægterne i form
af  stavefejl, tegnsætning eller andre fejl af  lignendenatur.

Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal og ved håndsoprækning for
dem fysisk til stede. Personer der deltager online afgiver deres stemmer til stemmetællerne digitalt. Med
mindre andet fremgår i vedtægterne f.eks. §3, stk. 5, pkt 2 eller §5, stk. 4.

Stk. 6. Der kan på generalforsamlingen indkaldes til anonym afstemning, hvis mindst en
personer ønsker dette.

Stk. 7. Hvis kun en person stiller op til en bestyrelsespost skal personen bestå en
mistillidsafstemning, det vil sige mindre end 2/3 af  generalforsamlingen stiller mistillid til personen.

§6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et simpelt flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af  medlemmerne fremsætter skriftligt (herunder mail)
anmodning til forpersonen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 40 dage efter, at anmodningen er
kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 20 dage.

§7. Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af  foreningen og er ansvarlig for foreningens



økonomi, kontakt til andre institutioner og foreninger, samt foreningens materialer og lokaler.
Bestyrelsen forpligter sig til at informere medlemmerne om beslutninger, der påvirker foreningen
som helhed.

Stk. 2, pkt. 1: Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, og består af  op til 6 personer. Alle
medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 3, pkt. 1: Der eksisterer 5 faste poster i bestyrelsen. Disse er forpersonsposten, med det øverste
ansvar for foreningens trivsel og kontakt til andre institutioner og foreninger, næstforpersonen, der
assisterer forpersonen, og kasseren, der er ansvarlig for foreningens regnskab, samt opdatering af
medlemsregisteret. Derudover er der 2 bestyrelsesmedlemmer, som har stemmeret til bestyrelsesmøder,
men ikke varetager drift af  foreningen.
Pkt. 2: Andre ansvarsposter fordeles internt af  bestyrelsenog kan variere efter behov.
Pkt. 3: Stk. 3 Pkt. 3: Udover de 5 faste poster i bestyrelsen udvælges 1 suppleant.

Stk. 5: Hvis bestyrelsen består af  færre end 3 personer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling
og der stemmes om et nyt bestyrelsesmedlem som det fremgår i §6, stk. 5.

Stk. 6, pkt. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig med simpelt flertal. Beslutninger kan tages uden at
hele bestyrelsen behøver at være samlet. Hele bestyrelsen skal inviteres.
Pkt. 2: Beslutninger kan tages uden, at bestyrelsen behøver at mødes fysisk, f.eks. via mail,
telefonmøder eller lignende, så længe kravet om simpelt flertal for beslutninger overholdes. Hele
bestyrelsen skal inviteres til disse ikke-fysiske møder.
Pkt. 3: Alle bestyrelsesmedlemmer kan fungere som foreningens tegningsberettigede, men må ikke
underskrive på vegne af  foreningen uden et flertal i bestyrelsen. Dette skal bestemmes på et
bestyrelsesmøde.

Stk. 7, pkt 1: Der kan til enhver generalforsamling kan der stilles mistillid til et eller
flere bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 2: Det kræver et 2/3 flertal for at stille mistillid til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.  Pkt. 3:
Ved mistillidvotum skal det eller de pågældende bestyrelsesmedlemmer afgå, og der stemmes om ny
bestyrelse som det fremgår i §5 og §7.

§8. Økonomi og regnskab
Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2, pkt. 1: Det er den til enhver tid siddende forperson og kasserer, der tegner foreningens
økonomi.  Pkt. 2: Kasseren kan overgive dele af  foreningensøkonomiske ressourcer til et eller flere
medlemmer, så længe dette støttes af  et simpelt flertal i bestyrelsen, og at dette lever op til foreningens
formål i §2 stk. 1.

Stk. 3, Foreningen modtager donation fra både medlemmer og ikke medlemmer. Donationer skal
godkendes af  bestyrelsen.

§9. Opløsning af  foreningen
Stk. 1, pkt. 1: Foreningen kan opløses, hvis der er 3/4 flertal for det, på to på hinanden følgende



generalforsamlinger.
Pkt. 2: Overskydende midler i form af  penge, materialer, indbo og lignende vil ved en opløsning
overdrages til Efterskolen Epos i form af  donationer.

§10. Datering
Foreningen ”Epos Elevforening” er stiftet den 2.2.2020
Vedtægter er vedtaget den 17.10.2020


