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Side 2 

1. NAVN OG HJEMSTED 

1.1 Foreningens fulde navn er: "Tunforeningen af 2019 til støtte for videnskabelig 
mærkning af blåfinnede tun i dansk farvand". 

1.2 I daglig tale kan foreningen gå under navnet "Tunmærkningsforeningen".  

1.3 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.  

2. FORMÅL 

2.1 Foreningens formål er at tilvejebringe midler til at fiske og fange blåfinnede tun 
i dansk farvand for at sætte elektroniske mærker af bedst mulig kvalitet og tek-
nologi på tun for straks derefter at frigive tunene igen, med henblik på at sikre 
videnskabelig empiri om tunbestanden i Danmark til brug for analyse og forsk-
ning på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 

Den pågældende indfangning, mærkning og frigivelse sker i samarbejde med 
forskningsprojekter omhandlende tun ved DTU Aqua. Forskningsprojekternes 
formål er blandt andet at opnå bedre forståelse for vandring og adfærd hos tun 
i danske farvande og for hvordan fiskeri, fødetilgængelighed og klima påvirker 
tunens opholdssteder og vandringsfærd.  

Midler, som tilvejebringes i overensstemmelse med foreningens formål, kan 
endvidere gå til direkte relaterede, dokumentérbare og nødvendige udgifter til 
forskningen.  

2.2 Foreningens bestyrelse skønner, hvorledes tilvejebringelsen af midler, jf. første 
sætning i pkt. 2.1, sker bedst muligt og i overensstemmelse med denne ved-
tægt.  

2.3 Foreningen arbejder generelt for (i) at bevare den vilde blåfinnede tun i dansk 
farvand, (ii) at sikre biologisk acceptabelt og bæredygtigt fiskeri af den vilde 
blåfinnede tun i dansk farvand, og (iii) at samarbejde med myndighederne og 
organisationer om projekter, der har samme formål som foreningen. 

2.4 Foreningen er almengørende og almennyttig.  

3. FORMUE 

3.1 Foreningens formue administreres af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen sør-
ger for en forsvarlig behandling af foreningens til enhver tid værende formue i 
overensstemmelse med denne vedtægt. 

3.2 Foreningen er en selvstændig juridisk enhed. Foreningen hæfter alene med sin 
formue.  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse 
for de på foreningen hvilende forpligtelser, ligesom intet medlem kan gøre krav 
gældende over for foreningens formue. 
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3.3 Udgifterne til foreningens drift og administration skal holdes på et minimum. 
Driften finansieres som udgangspunkt af medlemskontingenter, jf. pkt. 4. 

3.4 Bestyrelsen skønner løbende efter bedste evne hvor stor en del af foreningens 
formue, der kan overføres til foreningens formål, jf. pkt. 2.1. 

4. MEDLEMMER 

4.1 Enhver fysisk person kan blive ordinært medlem af foreningen mod betaling af 
årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen én gang om året. 

4.2 Enhver juridisk person kan blive støttemedlem mod at foretage en større dona-
tion til foreningen. Foreningens bestyrelse fastsætter hvert år et minimumsbe-
løb for sådanne donationer.  

4.3 Ordinære medlemmer og støttemedlemmer udgør foreningens medlemmer.  

4.4 Bestyrelsen har kompetencen til at optage, afvise, suspendere, bortvise eller 
ekskludere medlemmer af foreningen efter bestyrelsens skøn. Suspension, 
bortvisning eller eksklusion af et medlem kan ske, hvis bestyrelsen skønner, at 
det pågældende medlem skader foreningen og dens interesser eller ikke over-
holder foreningens formål eller etiske standarder. 

4.5 Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af foreningen ved skriftlig underret-
ning til bestyrelsen. Et medlem, der ikke betaler kontingent, vil blive udmeldt af 
foreningen. 

4.6 Udtrædende medlemmer kan ikke tilbagekræve indbetalt medlemskontingent. 

4.7 Såfremt et medlem standser sine betalinger, træder i konkurs, likvidation eller 
lignende, betragtes dette som opsigelse af medlemskabet. 

5. BESTYRELSE 

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af højest 5 medlemmer.  

5.2 De ved stiftelsen siddende bestyrelsesmedlemmerne sidder i en periode på 
mindst 5 år. På den førstkommende ordinære generalforsamling efter udløbet 
af 5-års perioden er der for første gang i foreningen valg til bestyrelsen (jf. dog 
pkt. 5.3), hvor bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år ad gan-
gen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

5.3 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden udløbet af 5-års peri-
oden, jf. pkt. 5.2, supplerer bestyrelsen – hvis det er nødvendigt – sig selv indtil 
den næstkommende ordinære generalforsamling. På den næstkommende ordi-
nære generalforsamling skal der vælges et bestyrelsesmedlem, som overtager 
bestyrelsesposten for det udtrædende bestyrelsesmedlem. Det valgte bestyrel-
sesmedlem indtræder i det udtrædende bestyrelsesmedlems siddeperiode på 5 
år, uanset hvor lang eller kort tid der måtte være tilbage af 5-års perioden. 
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5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv en gang om året med en formand og en næst-
formand. Bestyrelseshvervet er personligt og kan ikke ved fuldmagt delegeres 
til andre. 

5.5 Bestyrelsen har ret til at tilknytte personer til bestyrelsesarbejdet, herunder for-
eningens revisor og et sekretariat. De tilknyttede personer har dog ingen indfly-
delse på stemmeafgivningen i bestyrelsen. 

6. BESTYRELSENS ARBEJDE 

6.1 Bestyrelsen mødes mindst tre gange om året, og når det af bestyrelsen i øvrigt 
anses for nødvendigt.  

6.2 Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde i foreningen. 

6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlem-
merne er til stede under forudsætning af, at formanden er til stede. Der kan 
stemmes ved fuldmagt. 

6.4 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de mødende bestyrel-
sesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

6.5 Der skal føres protokol over bestyrelsesmøderne, som skal underskrives af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

6.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

6.7 Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men foreningen kan refundere rimelige udgif-
ter, der relaterer sig til virket som bestyrelsesmedlem.  

7. TEGNING 

7.1 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af den sam-
lede bestyrelse. 

8. GENERALFORSAMLING 

8.1 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling en gang om året, normalt i 
februar.  

8.2 Ethvert medlem har møde- og stemmeret på den ordinære generalforsamling 
(jf. nærmere herom i pkt. 8.10). Endvidere har personer, som er inviteret af be-
styrelsen, møderet på generalforsamlingen.  

8.3 Indkaldelse med angivelse af dagsorden samt bestyrelsens forslag sendes til alle 
medlemmer med et hensigtsmæssigt varsel, som ikke må være under 3 uger. 
Indkaldelse sker som udgangspunkt pr. e-mail til foreningens medlemmer og 
evt. ved opslag på foreningens hjemmeside.  
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8.4 Foreningens årsregnskab skal senest 14 dage før den ordinære generalforsam-
lings afholdelse sendes ud til medlemmerne pr. e-mail og evt. slås op på for-
eningens hjemmeside.  

8.5 Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på general-
forsamlingen, skal fremsendes med e-mail til bestyrelsen senest 14 dage før ge-
neralforsamlingen. 

8.6 Meddelelse om opstilling til bestyrelsen efter udløbet af 5-års perioden, jf. pkt. 
5.2, skal være kommet frem til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af ge-
neralforsamlingen.  

8.7 Foreningen skal pr. e-mail og evt. ved opslag på foreningens hjemmeside orien-
tere foreningens medlemmer om indkomne forslag og om eventuelle kandida-
ter til valg til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. 

8.8 Følgende punkter skal som minimum være på dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

4) Valg af revisor 

5) Eventuelt 

8.9 Efter udløbet af 5-års perioden, jf. pkt. 5.2, skal der hvert 2. år indføjes et dags-
ordenspunkt om valg til bestyrelsen som nyt punkt 4, efter fremlæggelse og 
godkendelse af regnskab og inden eventuelt. 

8.10 Ethvert medlem er stemmeberettiget på foreningens generalforsamling med én 
stemme. Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde på generalforsam-
lingen. Udmeldte (fra udmeldelsen er kommet frem til bestyrelsen) og eksklu-
derede (fra eksklusionen er kommet frem fra medlemmet) medlemmer har ikke 
stemmeret på generalforsamlingen. 

8.11 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter formandens, besty-
relsens eller revisors beslutning, eller ved indgivelse til bestyrelsen af en begæ-
ring underskrevet af mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Bestyrelsen 
foranlediger herefter uden ugrundet ophold indkaldelse til ekstraordinær gene-
ralforsamling. Indkaldelse sker efter pkt. 8.3. 

9. REVISION OG REGNSKAB 

9.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra for-
eningens stiftelsesdato til 31. december 2020. 
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9.2 Foreningen skal tilknytte en statsautoriseret revisor, som vælges på generalfor-
samlingen, til at opstille og skrive regnskabet. 

9.3 Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab på den ordinære generalforsamling. 

10. ÆNDRING AF VEDTÆGTER 

10.1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamling, forudsat at et kon-
kret forslag derom har været på dagsordenen. 

10.2 Til almindelige vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte stem-
meberettigede på generalforsamlingen. 

10.3 Til væsentlige vedtægtsændringer, herunder ændringer af formålsbestemmel-
sen i pkt. 2 eller af opløsningsbestemmelsen i pkt. 11, kræves 9/10 flertal af de 
fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen. 

11. OPLØSNING 

11.1 Opløsning af foreningen kan kun ske på en til dette formål indkaldt ekstraordi-
nær generalforsamling, jf. dog pkt. 11.3. 

11.2 For at opløsning kan ske, skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer være til stede på den ekstraordinære generalforsamling og beslut-
ningen vedtages med mindst 9/10 flertal blandt de fremmødte stemmeberetti-
gede medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at 
indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan 
vedtages med 9/10 majoritet blandt de fremmødte stemmer. 

11.3 Såfremt forskningsprojektet på DTU (på stiftelsestidspunktet kaldet DTU Aqua) 
(i) nedlægges eller ændres så væsentligt, at foreningen ikke længere kan vare-
tage sit formål, og (ii) ikke erstattes af et andet tilsvarende forskningsprojekt, 
opløses foreningen automatisk. I så fald skal der således ikke ske afstemning om 
foreningens opløsning, og det er ikke nødvendigt at indkalde til en ekstraordi-
nær generalforsamling derom, men bestyrelsen skal orientere sine medlemmer 
pr. e-mail og på hjemmesiden.  

11.4 Ved foreningens opløsning beslutter bestyrelsen at udbetale foreningens for-
mue til et eller flere allerede stiftede almengørende eller almennyttige legater, 
fonde eller lignende nonprofitorganisationer, hvis formål og arbejde ligner for-
eningens.  

 
--ooOoo-- 

 
 
Som vedtaget på stiftende bestyrelsesmøde den 22. august 2019. 
 


