Love for Dansk Geofysisk Forening
af 25. marts 1936 med rettelser af 12. februar 1942, 16. december 1960, 21. april 1961, 5. maj 1967
og 16. april 1970.
§1
Dansk Geofysisk Forening har til formål at give danske geofysikere lejlighed til at drøfte
videnskabelige og faglige formål. Dette søges opnået ved afholdelse af møder, hvor der i foredragseller diskussionsform behandles geofysiske emner, fortrinsvis sådanne, der har berøring med flere
grene af geofysikken. Foreningen har desuden til opgave at virke for udbredelsen af kendskab til
Geofysik.
§2
Indmeldelse i foreningen sker ved skriftelig henvendelse til bestyrelsen. Forslag til udnævnelse af
æresmedlemmer kan stilles af bestyrelsen og skal sendes til afstemning hos medlemmerne.
§3
Foreningens bestyrelse består af en formand, en kasserer (næstformand) og en sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen, som også vælger en revisor. Ingen kan
fungere som formand i mere end 3 år i træk.
§4
Ordinære møder afholdes mindst to gange om året. Der indkaldes til møder med mindst 1 uges
varsel, og samtidig fremsendes program. Der afholdes foredrag og diskussioner om geofysiske
emner og føres forhandling om sådanne spørgsmål, som igennem bestyrelsen er forelagt til
drøftelse. Lovændringer eller foreningens ledelse kan ikke gøres til genstand for behandling på et
ordinært møde.
§5
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og betales forud i april måned.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i
forbindelse med sæsonens første møde efter 14. april. På den ordinære generalforsamling skal der
aflægges årsberetning, fremlægges regnskab til godkendelse, og vælges bestyrelsesmedlemmer og
revisor. Endvidere skal indsendte forslag behandles; sådanne forslag må være bestyrelsen i hænde
senest den 1. april. Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel og samtidig
fremsendes dagsorden. Mødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Beslutninger træffes
med almindelig stemmeflerhed (dog kræver eksklusion af et medlem 2/3 majoritet). Formanden

stemmer kun, såfremt de øvrige stemmer står lige. Der kan ikke træffes afgørelse om noget
spørgsmål, som ikke er opført på dagsordenen.
§7
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dersom
mindst 3 medlemmer indsender forslag til bestyrelsen, der ønskes behandlet på generalforsamling,
skal bestyrelsen indkalde en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 1 måned derefter.
§8
Bestyrelsen skal tilrettelægge foreningens møder og handle på foreningens vegne i
overensstemmelse med de beslutninger, generalforsamlingen måtte træffe. Formanden skal sørge
for overholdelse af foreningens love. Han skal lede foreningens møder; dersom han er forhindret,
træder næstformanden (kassereren) i hans sted. Kassereren indkasserer alle beløb, der tilkommer
foreningen og afholder alle udgifter. Regnskab for det foregående regnskabsår, der afsluttes 31.
marts, skal fremlægges til eftersyn 14 dage før generalforsamlingen. Sekretæren fører foreningens
korrespondance, og fører protokol over bestyrelsens og foreningens møder. Foreningens
mødeprotokol skal være tilgængelig for medlemmer forud for hvert møde.

