Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister
Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale
forkortet FBJ.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.
Stk. 3. Foreningen er en del af Konservative Studenter i Aarhus og virker i samarbejde med
denne.

Formål
§ 2. Foreningens formål er:
a) at virke som en interesseorganisation for studerende på de juridiske og erhvervsjuridiske
uddannelser ved Aarhus Universitet.
b) at forbedre jurastudiet og studieforholdene for de jurastuderende.
c) at skabe opmærksomhed gennem faglige og sociale arrangementer.
Stk. 2. For at opnå de ovennævnte mål, deltager foreningen i arbejdet i de styrende organer og
ethvert andet demokratisk organ ved Aarhus Universitet.
Stk. 3. Med udgangspunkt i konservatismens og liberalismens idégrundlag føres der en
studenterpolitik baseret på borgerlige værdier.

Medlemskreds
§ 3. Alle som kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf kan være medlem af Foreningen for
Borgerlige Jurister ved at
a) være immatrikuleret på jura- eller det erhvervsjuridiske studium i Aarhus og betale det på
generalforsamlingen fastsatte kontingent,
b) tegne et støttemedlemsskab i foreningen og betale det på generalforsamlingen fastsatte
kontingent eller
c) være immatrikuleret på jura- eller det erhvervsjuridiske studium i Aarhus og være
kontingentbetalende medlem af Konservative Studenter i Aarhus.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når
medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Generalforsamlingen
§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar eller marts.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved direkte skriftlig
meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
Stk. 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 14 dage forud
for generalforsamlingen, har betalt det seneste opkrævede kontingent. Støttemedlemmer er
ikke stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning v. formanden
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand
9. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og 1-2 revisorsuppleanter
11. Politisk drøftelse
12. Eventuelt
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 3 hverdage før generalforsamlingen.
Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 1 uge forud for den ordinære generalforsamling og medlemmerne i hænde senest 5 dage
før afholdelsen.
Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot ét
stemmeberettiget medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal
vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt
flertal.

Stk. 10. Bestyrelsens valgperiode løber mellem to ordinære generalforsamlinger.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2/3 af bestyrelsen finder det nødvendigt, og
afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det
over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned
efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
Stk. 3. Der kan ikke afholdes ekstraordinær generalforsamling i juni, juli samt december og
januar måned.

Foreningens daglige ledelse
§ 6. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der holder møder efter behov.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt ½ af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed
i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg
og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 6. Medlemmer, der er indvalgt i styrende organer og lign. for foreningen har ret til at deltage
i møderne, dog uden stemmeret.
Stk. 7. Bestyrelsen kan vælge at lukke dørene under behandling af punkter af økonomisk
karakter samt i personsager.
Stk. 8. Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig på ny. Ved andet
bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder den første på seneste afholdte generalforsamling
valgte suppleant.

Medlemsmøder
§ 7. Igennem medlemsmøder sikres medlemmernes indflydelse på foreningens
studenterpolitiske virksomhed, der koordineres af bestyrelsen under iagttagelse af princippet
om de indvalgtes frie mandater.
Stk. 2. Bestyrelsen sørger for, at medlemsmøderne afholdes med jævne mellemrum. På sit første
møde i et semester, fastsætter bestyrelsen en mødekalender for medlemsmøderne efter forslag

fra foreningens medlemmer og besørger dennes offentliggørelse ved medlemsudsendelse og
opslag.
Stk. 3. Møderne er åbne for alle, der skønnes ikke at ville skade foreningen. Ethvert medlem kan
dog kræve afstemning om, hvorvidt et ikke-medlem skal have adgang til et møde.
Ikke-medlemmer skal forlade mødet under afstemninger.
Stk. 4. Møderne ledes af foreningens formand, næstformand, et bestyrelsesmedlem eller en af
foreningens indvalgte.

Eksklusion
§ 8. Medlemmer, der af bestyrelsen skønnes til væsentlig skade for foreningen, kan ekskluderes
ved enstemmig vedtagelse i bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.
Stk. 2. Eksklusionen kan prøves på næstkommende ordinære generalforsamling. Den
ekskluderede har taleret men ikke stemmeret på den pågældende generalforsamling.

Økonomi, regnskab og revision
§ 9. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet og kontrollerer som
sådan, at kassebogen føres på forsvarlig vis.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5. Kontingentbetaling sikrer et årligt medlemskab, gående fra september til september.

Tegningsregler og hæftelse
§ 10. Tegningsberettiget er formanden eller kassereren, dog for så vidt at det drejer sig om
økonomiske dispositioner over kr. 1.000,00 kun med bestyrelsens samtykke.
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af
den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer
§ 11. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart med virkning fra den
generalforsamling, de vedtages på.

Opløsning
§ 12. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger.
Stk. 2. Foreningens formue overgår i tilfælde af opløsning til Konservative Studenter i Aarhus
eller til velgørende formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den
opløsende generalforsamling.

---------Nærværende vedtægter er i sin oprindelige form vedtaget den 25. august 1998.
Ændret den 1. marts 1999.
Ændret den 22. februar 2006.
Ændret den 21. marts 2014.
Ændret den 24. februar 2017.
Ændret den 23. februar 2018

