Vedtægter for Bach-Blomsterterapiforeningen
§ 1: Navn
Foreningens navn er Bach-Blomsterterapiforeningen. Foreningens binavne er Bach-foreningen, og
Bachterapiforeningen (begge dele stavet med eller uden bindestreg).

§ 2: Formål
Foreningen har til formål:
At udbrede kendskabet til Bach Blomsterremedier efter Edward Bachs anvisninger og de etiske regler fra
Bach Centret i England.
§ 3: Medlemmer
Som medlemmer af foreningen optages alle, der har interesse i Bachs Blomsterremedier eller som ønsker at
støtte foreningens formål.

§ 4: Kontingent
Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen. Kontingentet skal være rimeligt og betales
helårligt forud.

§ 5: Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan alene ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af kalenderåret.
Medlemmer kan af bestyrelsen slettes som medlemmer ved kontingentrestance, der ikke er betalt senest 3
måneder efter forfaldsdato.
Medlemmer der har handlet væsentligt i strid med foreningens formål eller har handlet på en måde som kan
skade tilliden til Bach Blomstersystemet kan efter bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen
ekskluderes.
§ 6: Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Hvert medlem har 1 stemme på
generalforsamlingen, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Beslutning på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves der til
vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslagene.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
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1. Valg af dirigent
2. a.
b.
3. a.
b.

Formandens beretning
Godkendelse af beretning
Aflæggelse af regnskab ved kassereren
Godkendelse af regnskabet

4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsessuppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
§ 7: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af
foreningens medlemmer ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med samme frist som ordinær generalforsamling.

§ 8: Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 5 medlemmer. Der vælges herudover en eller to suppleanter.
Suppleanterne har ikke stemmeret, men må rigtig gerne deltage ved alle møder og andre
bestyrelsesaktiviteter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur således at max. 3 af medlemmerne er
på valg i ulige år og max. 2 medlemmer i lige årstal. Hvis der er 4 bestyrelsesmedlemmer er 2 på valg efter
skift hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, kasserer og sekretær. Afgørelser sker ved almindelig
stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Foreningen tegnes ved formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller ved to bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens kasserer har fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgående forpligtelser.
Kassereren drager omsorg for, at foreningens formue forvaltes bedst muligt, med hensyn til rettidig
indbetaling og opkrævninger.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller mindst 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
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Sekretæren fører referat over alle beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Referater fra
bestyrelsesmøder fremlægges til godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
På opfordring kan ethvert medlem af bestyrelsen anmode om protokoltilførsel af egen holdning eller
stemme.
§ 9: Økonomi og regnskab
Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med det i § 2 nævnte formål.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Regnskabsåret er kalenderåret og kassereren tilstiller snarest muligt efter regnskabsårets afslutning dette til
revision.
§ 10: Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en
generalforsamling eller 2/3 af de tilstedeværende medlemmer ved 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum har vedtaget dette.
I tilfælde af foreningens opløsning træffes samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler, der dog
kun kan anvendes til generelle Bach Blomsterremedier-relaterede formål.
(Rødekro, den 29. juli 2009)
Ændret på ordinær GF, den 27. marts 2012
Ændret på ordinær GF, den 17. marts 2015
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