Vedtægter september 2021

Det Grønlandske Selskab

Præambel
Vedtægterne for Det Grønlandske Selskab af 20. marts 2017 ændres og erstattes med nærværende
vedtægter på dagen for disses ikrafttrædelse (§ 13).
Ændringen har til formål at inkorporere de aktiviteter, der er kernen i Selskabet for Arktisk
Teknologi og Forsknings (SAFT) aktiviteter, således, at disse fra dagen for ikrafttrædelse indgår i
Det Grønlandske Selskab (DGS). Medlemmer af SAFT optages individuelt efter nærværende
vedtægter, men oppebærer fulde rettigheder fra indmeldelsesdagen.
§1

1. Selskabets navn er ”Det Grønlandske Selskab” stiftet 4. november 1905.
2. Selskabet er hjemmehørende i København.

§2

Formål
1. at udbrede kendskabet til det grønlandske samfund, dets historie, kultur, politik, erhverv,
natur og økonomi.
2. at deltage i og støtte det dansk–grønlandske samarbejde,
3. at samle personer med interesse for grønlandske og arktiske forhold.

§3

Aktiviteter
1. Medlemsmøder, foredrags- og debataftener.
2. Udgivelse af ”Tidsskriftet Grønland” og internetmagasinet ”Polarfronten”
3. Udgivelse af bøger om grønlandske og arktiske emne.
4. Skabe interesse for arktisk kunst gennem kunstudvalget Aron.
5. Bidrage til uddannelser og forskning indenfor teknisk videnskab, naturvidenskab og
samfundsvidenskab og formidle resultater herom ved møder til medlemmer med interesse for
at arbejde i Arktis gennem forsknings- og teknologiudvalget (SAFT). Udvalget indstiller
anvendelse af stipendier tilvejebragt ved firmamedlemmers bidrag hertil til bestyrelsen.

§4

Medlemskab
1. Som medlemmer kan optages personer, institutioner og virksomheder, der har interesse for
grønlandske forhold.
2. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.

3. Til køb og udlodning af arktisk kunst i kunstudvalget Aron opkræves særskilt øremærket
kontingent for dem, der tegner sig herfor.
4. Virksomhedsmedlemmer betaler et kontingent/sponsorat, der går ubeskåret til studerendes
deltagelse i uddannelse og forskning i Arktis og arktiske forhold.
5. Medlemmerne modtager ”Tidsskriftet Grønland”. Virksomhedsmedlemmer modtager dog 24 stk. afhængigt af kontingentgruppe.
6. Ved for sen indbetaling af kontingent kan opkræves et rykkergebyr.
7. Udmeldelse for det efterfølgende år skal ske skriftligt og være selskabet i hænde inden
udgangen af november måned.
§5

Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
2. Den årlige generalforsamling holdes inden udgangen af april måned.
3. Indkaldelse sker skriftligt med 3 ugers varsel.
4. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal formuleres skriftligt og udsendes sammen
med indkaldelsen.
5. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Forelæggelse af årsberetning.
c. Forelæggelse af revideret regnskab.
d. Forelæggelse af budget.
e. Forslag til kontingent for det kommende år.
f. Forslag til bl.a. vedtægtsændringer.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
h. Valg af to revisorer.
i. Eventuelt.
6. Medlemmers forslag til emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Disse udsendes sammen med forslag til nye
bestyrelsesmedlemmer sammen med indkaldelsen.
7. Alle medlemmer, der har betalt årets kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
Hvert medlem kan medbringe en fuldmagt, der afleveres ved mødets begyndelse.
8. Ved generalforsamlingens begyndelse registrerer stemmetællere det samlede antal
repræsenterede stemmer.
9. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af stemmerne.
10. Virksomhedsmedlemmer har 1 stemme og det meddeles ved start hvem, der repræsenterer
virksomheden.
11. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig medmindre generalforsamlingen
enstemmigt frafalder dette krav.
12. Referat fra generalforsamlingen skal lægges på selskabets hjemmeside og bringes i
"Tidsskriftet Grønland" i kort form.

§6

Ekstraordinær generalforsamling
1. Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket skal ske skriftligt
med 4 ugers varsel.
2. Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 % af
medlemmerne kræver dette.
3. Af indkaldelsen skal fremgå hvilke forhold, der skal tages stilling til.
4. Afviklingen følger reglerne for den ordinære generalforsamling

§7

Bestyrelse og formandskab
1. Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer og 2 suppleanter. Første suppleant vælges i ulige år
og anden suppleant i lige år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år.
2. Opstilling til valg kræver at medlemmet har været medlem af selskabet 1 år, et krav
generalforsamlingen kan dispensere fra.
3. Det skal tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer vælges det ene år og den anden
halvdel det følgende år. Genvalg kan finde sted.
4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der fungerer som formand
i formandens fravær.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til
stede inklusive formanden og/eller næstformanden.
6. Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen kan udpege to tilforordnede.
7. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
8. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder, der fungerer som kasserer og sekretær.
9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
10. Bestyrelsen nedsætter udvalg, som varetager specifikke områder af selskabets aktiviteter.
Forinden udpegning af udvalgsmedlemmer høres det eksisterende udvalg.
a)
b)
c)
d)

§8

Hvert udvalg skal have minimum et medlem, der også er medlem af bestyrelsen.
Udvalgenes medlemmer skal være medlem af DGS
Nye udvalgsmedlemmer skal til enhver tid godkendes af DGS’ bestyrelse
Udvalgene udpeger selv deres formand.

Økonomi

1. Regnskabet følger kalenderåret.
2. Der udarbejdes driftsregnskab og status.
3. Regnskabet underskrives af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
4. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende år.
5. Selskabets formue skal stå på 1 eller flere separate konti, som formand i forening med et
bestyrelsesmedlem har adgang til. Derudover skal selskabet have en driftskonto, hvor der står et
passende beløb til dækning af selskabets løbende udgifter, jfr. det vedtagne budget. Alene

formanden i forening med et bestyrelsesmedlem kan disponeres over selskabets konti, jfr. dog
nedenfor pkt. 6.
6. Formanden kan i forening med et bestyrelsesmedlem give prokura til den i pkt. 5 nævnte
driftskonto til ansatte eller personer, der kontraktligt varetager opgaver for selskabet mht.
økonomi.
7. Den fra SAFT overdragne formue anvendes til stipendier og føres på særskilt konto og der
aflægges særskilt regnskab som et underregnskab til DGS’s regnskab. Anvendelse af midlerne
indstilles af forsknings- og teknologiudvalgets formand og disponeringen sker i forening mellem
denne og DGS’ formand.
8. Op til 4 medarbejdere fra virksomhedsmedlemmer har gratis entre til DGSmedlemsmøder.
§9

Hædersbevisninger
1. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie, men bevarer stemmeretten.
2. Bestyrelsen kan uddele Rink-medaljen efter reglerne i fundatsen.

§ 10 Tidsskriftet Grønland
1. Selskabet udgiver "Tidsskriftet Grønland".
2. Bestyrelsen kan ansætte en lønnet redaktør.
3. Bestyrelsen kan udpege medlemmer til et redaktionsudvalg.
§ 11 Selskabets opløsning (tidligere § 12)
1. Ved forslag om selskabets opløsning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
skal der samtidig træffes en beslutning om anvendelse af selskabets aktiver.
2. Selskabet kan herefter opløses, når en skriftlig urafstemning blandt samtlige medlemmer
viser, at der blandt de afgivne stemmer er 2/3 flertal for dette.
3. Selskabets formue skal doneres til almennyttige formål med relation til Grønland.
§ 12 Overgangsbestemmelser.
Med gyldighed indtil generalforsamlingen to år efter nærværende vedtægters ikrafttræden gælder:
1. SAFT’s formand indgår i DGS’s bestyrelse på lige fod med bestyrelsens øvrige medlemmer.
a. Har vedkommende forfald i valgperioden udpeger DGS’s bestyrelse en suppleant for
den resterende periode.
2. De nuværende bestyrelse for SAFT fortsætter som udvalg i 2 år. Inden afslutningen af denne
periode skal etableres nyt udvalg i overensstemmelse med ovenstående §7, punkt 10.
3. SAFT er som forening formelt og reelt opløst i forbindelse med nærværende vedtægters
ikrafttræden. Medlemmerne fra den tidligere forening opfordres til individuelt at indmelde sig
i DGS.

4. Kunstfraktionen/kunstudvalget Aron ændres til et udvalg i overensstemmelse med
nærværende vedtægters §7, punkt 10. Dog gælder det i en overgangsperiode, at den i 2021
senest valgte bestyrelse forsætter som udvalgsbestyrelse i 2 år. Udvalgets opgaver er de
samme som det hidtil har været tilfældet for Arons bestyrelse, og ordningen med indkøb af
kunst fortsætter.
Overgangbestemmelser i § 13 er gyldige i 2 år fra vedtægternes ikrafttræden.
§ 13 Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft 1. januar 2022 efter vedtagelse på Det Grønlandske Selskabs
generalforsamling – og under forudsætning af at SAFT nedlægges med virkning før eller senest 1.
januar 2022. Såfremt SAFT først kan effektuere tiltræden umiddelbart efter 1. januar 2022, træder
vedtægterne i kraft enten 1. februar eller senest 1. marts 2022.
Således vedtaget på ekstraordinærgeneralforsamling 30. september 2021

