
Vedtægter for Biyun Foreningen i Danmark   

 

 
§ 1 Foreningens navn  
Biyun Foreningen i Danmark. 
Foreningen er stiftet den 7. september 2003.  
 
§ 2 Formål og opgave 
Biyun Foreningen i Danmark har til formål at: 

1. Udbrede kendskabet til menneskets fysiske og psykiske sundhed gennem Medicinsk Qi Gong efter Biyun-
metoden. 

2. Være samlingssted for instruktører i og udøvere af Medicinsk Qi Gong efter Biyun-metoden. 
3. Skabe mulighed i Danmark for uddannelse, forskning og fordybelse i Medicinsk Qi Gong efter Biyun-metoden. 

 
§ 3 Organisation og valg 
Kassereren tegner alene, over for banken, Biyun Foreningen i Danmark. 
Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf mindst to skal være uddannede instruktører.  
Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved flertal af foreningens fremmødte medlemmer på den årlige generalforsamling.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamling.  
Man vælges for 2 år ad gangen. Der kan foretages genvalg.  
To medlemmer vælges i lige år, tre i ulige år 
 
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen er selvsupplerende efter behov, 
dog er det/de supplerende medlem(mer) på valg på først kommende generalforsamling. 
Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant på generalforsamlingen. 
 
§ 4 Medlemskab 
Enhver der træner Medicinsk Qi Gong efter Biyun-metoden og går ind for foreningens formål, kan optages som medlem 
af foreningen, forudsat man har betalt det fastsatte medlemskontingent for det kommende år på den årlige 
generalforsamling. 
 
Medlemskontingent opkræves i januar og gælder for hele kalenderåret 
 
Ved udtrædelse af foreningen tilbagebetales medlemskontingent ikke. 
Man kan udtræde af foreningen ved skriftlig henvendelse til kassereren. 
Medlemmer hæfter ikke for noget. 
 
§ 5 Virksomhedsår og regnskab 



Virksomhedsåret følger kalenderåret. 
Revideret regnskab fremlægges og godkendes ved den årlige generalforsamling. 
 
§ 6 Generalforsamling 
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, som afholdes hvert år senest i april måned.  
 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel.  
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Endelig dagsorden sendes ud en uge før generalforsamlingen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes såfremt 1/3 af foreningens 
medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af grund. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 6 uger efter begæringen herom. 
 
Referatet fra generalforsamlingen godkendes af ordstyrer og den siddende bestyrelse. Det godkendte referat udsendes 
til foreningens medlemmer. 
 
 
 
§ 7 Vedtægtsændringer 
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
§ 8 Opløsning af foreningen 
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 
Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis forslaget skal godkendes. I tilfælde af opløsning tilfalder 
foreningens formue almennyttige formål. 
 
Således vedtaget på generalforsamling den 16. marts 2019 
    
    
Lis Bodil Nielsen, kasserer  Marianne Jaworski, dirigent på generalforsamlingen  
    
 


