Vedtægter for 8 Anden
§ 1. Foreningens navn er: ”Kollegieforeningen 8 anden af 1979”.
§ 2. Foreningens formål er ud over socialt samvær at uddybe medlemmernes kendskab til
og forståelsen for danske kulturskatte og naturperler gennem kontakt- og ferieophold
i alle afkroge af det danske nuværende og tidligere kongerige.
Foreningens værdier hviler på et etisk og kulturelt kristent grundlag.
§ 3. Medlemskab.
§ 1. Som medlemmer kan optages eks. alumner fra kollegium 8 II, Universitetsparken, 8000 Århus C.
§ 2. Optagelsen godkendes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra
mindst 3 medlemmer.
§ 3. Medlemskabet er livsvarigt.
§ 4. Foreningens virksomhed.
Stk. 1. Foreningen udøver sin aktivitet ved mindst et årligt møde – foreningens sommerlejr, som samtidig er ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Møderne – bortset fra ordinær generalforsamling - afholdes med mindst 2 måneders varsel.
Stk. 3. Mødeudgifter afholdes kollektivt efter bestemte af generalforsamlingen god
kendte fordelingstal og afregnes senest 1 måned efter regnskabets udsendelse.
Stk. 4. Møderne geografiske placering søges spredt i landet.

§ 5. Generalforsamling.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i skolerne sommerferie eller ved
den årlige julesammenkomst indkaldt med mindst 6 måneders varsel.
stk. 2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af formand og kasserer.
5. Godkendelse af fordelingstal ved afregning af mødeudgifter
6. Fastsættelse af næste års generalforsamling
7. Eventuelt
§ 6. Foreningens bestyrelse.
Stk. 1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2. Hvert år er et af bestyrelsesmedlemmerne skiftevis på valg, begyndende med sekretæren.
Stk. 3. Formanden har til opgave at styrke det sociale samvær i foreningen – herunder
foranlediger, at næste års generalforsamling planlægges.
Stk. 4. Kassereren har til opgave at udarbejde regnskaber i forbindelse med foreningens
mødevirksomhed.
§ 6. Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet.
§ 7. Evt. ophør af foreningen skal godkendes på en ordinær generalforsamling med mindst
2/3 majoritet.

Således vedtaget med seneste ændringer på generalforsamlingen 24. november 2018 i Thy.

