
ODENSE ODONTOLOGISKE SELSKAB
Vedtægter

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 26.3.2013
 

§1. Selskabets formål er:
1. At fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne
2. At varetage sådanne lokale faglige og økonomiske interesser, der ligger udenfor Tandlægeforeningens og   
    kredsforeningens rammer
3. At tilvejebringe gennem årlige kontingentindbetalinger midler, som efter bestyrelsens frie skøn kan udbetales – også 
    uden ansøgning herom – til syge eller svagelige kolleger (som er eller har været medlem af ODOS) eller tandlægers 
    enker eller børn.

§2. Som medlem kan optages enhver tandlæge, der er medlem af Tandlægeforeningen.

§3. Bestyrelsen er berettiget til at invitere kolleger med som gæster.

§4. Udmeldelse af selskabet kan kun ske med en måneds varsel til en 1. januar ved henvendelse til bestyrelsen.

§5. Selskabet kan ikke forpligte sine medlemmer i økonomisk eller anden henseende udover de vedtægter, der er gældende for 
Tandlægeforeningen.

§6. 1. Kontingentet fastsættes ved hvert års ordinære generalforsamling.
2. Kontingentet betales inden udgangen af april måned.
3. Kontingentet bortfalder for de kolleger, der på grund af alder ikke praktiserer længere.
4. Indbetalte kontingenter kan ikke kræves tilbagebetalt helt eller delvis ved fraflytning el.lign.

§7. Regnskabsåret er kalenderåret.
Har et medlem ikke betalt sit kontingent rettidigt, mister vedkommende sin stemmeret. Er kontingentet to gange afkrævet 
medlemmet uden at betaling er sket, slettes vedkommende som medlem af selskabet.

§8. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer, der konstituerer sig selv som formand, sekretær og           
    kasserer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år

2. Hvert år er et hhv. to medlemmer af bestyrelsen på valg således at ikke alle tre medlemmer af bestyrelsen er på valg 
    samtidig.
3. Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere et medlem ad hoc for maximalt et år ad gangen

.

§9. Selskabet må ikke stifte gæld.

§10. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes af bestyrelsen, når denne finder anledning dertil, og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 10 medlemmer 
skriftligt eller med elektronisk post fremsætter motiveret begæring derom overfor bestyrelsen. Alle generalforsamlinger 
skal indkaldes med mindst én uges varsel ved skriftlig meddelelse eller med elektronisk post indeholdende dagsorden til 
alle medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger kan dog i særlige tilfælde indkaldes med 2 dages varsel.

§11. 1. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
2. Foreningens regnskab revideres af revisor,
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling

§12. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling og kun når 2/3 af de afgivne stemmer afgives derfor. Forslag 
til vedtægtsændringer kan stilles af ethvert medlem. Ændringsforslag skal være bestyrelse i hænde inden 1. februar.

§13. Forslag om opløsning af selskabet og dertil knyttede beslutninger skal behandles og vedtages (med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer) på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger. Der må ikke indvarsles til den anden generalforsamling, før 
den første er afholdt.

§14. I tilfælde af opløsning af selskabet doneres selskabets formue til et samfundsnyttigt formål med relation til tandlægefaget. 
Beslutning herom træffes ved simpelt flertal på selskabets sidste generalforsamling.


