
Vedtægter	for	alumni	for	Cand.pæd.	i	generel	pædagogik	
	
§1. Navn og idégrundlag 
 
Stk. 1. Foreningens navn er Alumni for Cand.pæd. i generel pædagogik. Det er en forening af 
dimittender fra Cand.pæd-uddannelsen i generel pædagogik. Aarhus Universitet (AU). 
 
§2. Formål 
 
Stk. 1. Foreningens formål er at vedligeholde og udbygge et socialt og fagligt netværk. 
Foreningen lægger vægt på at være visionær og er funderet på et grundlag af tillid, åbenhed og 
fortrolighed blandt medlemmerne. 
 
Foreningen vil opfylde ambitionerne gennem følgende delmål: 
1. At fungere som netværksorganisation for dimittender fra Cand.pæd-uddannelsen I generel 
pædagogik. Som minimum sikres adgang til en medlemsdatabase. 
2. At give mulighed for at tilbyde faglige arrangementer på et højt vidensniveau.  
3. At fastholde kontakten til Cand.pæd-uddannelsen. Som minimum ved at invitere Cand.pæd- 
uddannelsen til at deltage i foreningens aktiviteter. 
4. At give mulighed for aktivt at markedsføre og synliggøre foreningen i relevante fora, 
herunder virksomheder, medier og politiske interesseorganisationer. 
5. At skabe kontakt til andre netværk.  
6. At skabe kontakt til nye Cand.pæd’er i målgruppen gennem en aktiv indsats.  
 
§3. Medlemskab 
 
Stk. 1. Alle færdiguddannede Cand.pæd’er i Generel pædagogik har ret til optagelse i foreningen. 
Herudover kan bestyrelsen godkende optagelsen af personer med relationer til Cand.pæd.-
uddannelsen i generel pædagogik.  
Stk. 2. I forbindelse med optagelsen i foreningen forpligter det nye medlem sig til at sikre, at 
fortrolige oplysninger, der kommer til medlemmets kendskab ved foreningens arrangementer ikke 
kommer til udenforståendes kendskab. 
Stk. 3. Medlemmer kan ekskluderes, hvis over 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 
Brud på den i Stk. 2 nævnte fortrolighed er normalt eksklusionsgrund. Beslutningen skal forelægges 
på førstkommende generalforsamling, som skal tiltræde eksklusionen med simpelt flertal. Det 
medlem, hvis eksklusion behandles, har adgang og taleret på generalforsamlingen.  
 
§5. Organisation 
 
Stk. 1. Foreningen er stiftet I 2013. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af: 
• Mindst fire medlemmer med relation til Cand.pæd.-uddannelse. Ud af disse vælges formand 
og kasserer. 
Stk. 2. Bestyrelsen er i tilfælde af medlemsudtrædelse selvsupplerende, idet sammensætningen dog 
skal følge ovenstående fordeling. Vedkommende virker indtil den førstkommende 
generalforsamling. Der vælges på generalforsamling en eller to suppleanter  
Stk. 3. Det tilstræbes at min. 2 bestyrelsesmedlemmer fortsætter over et valg. Den afgående 
bestyrelse kan foreslå en optimal sammensætning af den nye bestyrelse inden valg. Bestyrelsen, der 
konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine 



medlemmer en formand og en kasserer. 
Stk. 4. Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler, jf. dog § 
6. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden og kassereren, alternativt 
2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden kan give prokura til almindeligt forekommende 
driftsomkostninger. Prokura vurderes hvert år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.  
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvor arbejdsområder, målformuleringer og 
tidsrammer er beskrevet. Bestyrelsens møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller 
når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsesformanden forestår indkaldelse og 
udfærdigelse af dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 
eller flere medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal blandt de 
fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der 
udfærdiges referat fra bestyrelsesmøderne, som godkendes af bestyrelsen senest på næste 
bestyrelsesmøde. Disse referater gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside..  
Stk. 6. Bestyrelsesvalg afholdes i forbindelse med den årlige generalforsamling. Såfremt 
generalforsamlingen vælger det, kan der afholdes virtuelt valg (via internettet) til bestyrelsen efter 
generalforsamlingens bestemmelse. 
 
§6. Generalforsamling 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed. Den 
årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.  
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og 
skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne med angivelse af skriftlig dagsorden forlanger 
det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse. 
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldelse med angivelse af dagsorden på en af foreningen udsendt 
meddelelse (papir eller e-mail) til de enkelte medlemmer med mindst 30 dages varsel for en ordinær 
og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.  
Stk. 4. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en på forsamlingen foreslået og valgt dirigent, 
som er medlem af bestyrelsen. 
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:  
1. Valg af dirigent  
2. Formandens aflæggelse af beretning om foreningen i det forløbne år  
3. Behandling af indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer, som skal være 
bestyrelsen I hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Herefter kan indkomne forslag 
rekvireres hosformanden.  
4. Valg af bestyrelse og suppleant.  
8. Eventuelt. 
Stk. 5. Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det eller efter 
dirigentens beslutning. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte 
forhandlingspunkter og indkomne forslag, samt om ændringsforslag til disse. 
Stk. 6. Indkaldelse af generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke 
bestyrelsesmedlemmer, der er villige til at modtage genvalg, samt hvilke af foreningens medlemmer 
bestyrelsen foreslår nyvalgt. Eventuelle andre forslag til dagsordenen, herunder kandidater til 
bestyrelsen, skal være formanden skriftligt i hænde i sin nøjagtige ordlyd senest 14 dage før 
generalforsamlingen. En liste over samtlige kandidater skal mindst 8 dage før generalforsamlingen 
gøres tilgængelig for foreningens medlemmer. 
 
 



§9. Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske ved godkendelse af generalforsamlingen, dog undtaget de i 
vedtægterne angivne bemyndigelser til bestyrelsen. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af 
de afgivne stemmer. Stk. 2. Inden hver generalforsamling skal bestyrelsen overveje en nye 
bestyrelses sammensætning, samt evt. udarbejde forslag til ændring heraf til godkendelse på 
generalforsamlingen. 
Stk. 3. De konstituerende vedtægter udarbejdes og godkendes af bestyrelsen på baggrund af 
generalforsamlingens idégrundlag indtil vedtagelse på næste ordinære generalforsamling. 
 
§10. Opløsning 
 
Stk. 1. Foreningen kan opløses såfremt 2/3 af samtlige foreningens aktive medlemmer stemmer 
herfor på en lovlig indkaldt generalforsamling. Stk. 2. Er 2/3 af aktive medlemmer ikke tilstede ved 
pågældende generalforsamling, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til ny 
generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 
Stk. 3. Foreningens formue skal ved opløsning anvendes til almennyttige formål efter 
generalforsamlingens afstemning. 
 
§11. Tegning – hæftelse 
 
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende 
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.  
Stk. 2. Foreningen må ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse og kun efter 
vedtægtsændringer, der beskriver hæftelsesforhold for den stiftede gæld. 


