
                 

VEDTÆGTER
for Biyun Foreningen i Danmark

§ 1 Foreningens navn
Biyun Foreningen i Danmark.
Foreningen er stiftet den 7. september 2003.

§ 2 Formål og opgave
Foreningen har til formål at:

a) udbrede kendskabet til menneskets fysiske og psykiske sundhed gennem Medicinsk Qi 
Gong efter Biyun-metoden.
b) være samlingssted for instruktører/ledere og udøvere af Medicinsk Qi Gong efter Biyun-
metoden.

Dette formål opfyldes bl.a. ved at afholde fællestræninger, udbyde og formidle kurser samt være et 
debatforum for undervisere og medlemmer.

§ 3 Organisation
Bestyrelsen har 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være instruktør samt 2 suppleanter.
Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling: 2 i lige år og 3 i ulige år. Desuden er 1 suppleant på 
valg hvert år.
En revisor vælges i ulige år og en revisorsuppleant vælges i lige år.
Den årlige generalforsamling skal være afholdt senest 30. april hvert år. 
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor samt revisorsuppleant vælges ved flertal af foreningens 
fremmødte medlemmer.
Man vælges for 2 år ad gangen. Der kan foretages genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 3 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er selvsupplerende. 
De, af bestyrelsen, selvsuppleringsvalgte er på valg på førstkommende generalforsamling. 

§ 4 Tegningsret
Kassereren og formanden tegner hver især – overfor banken – Biyun Foreningen i Danmark.

§ 5 Medlemsskab
Enhver, der træner Medicinsk Qi Gong efter Biyun metoden og går ind for foreningens formål, kan optages 
som medlem af foreningen.
Medlemskontingent opkræves i januar. Kontingentåret er 15/2-14/2 følgende år.
Man kan udtræde af foreningen ved skriftlig henvendelse til kasserer, der tilbagebetales ikke 
medlemskontingent.
Medlemmer hæfter ikke for noget.

§ 6 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revideret regnskab fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.



§ 7 Generalforsamling.
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende minimumsdagsorden:

1) Valg af ordstyrer
2) Valg af referent
3) Godkendelse af bestyrelsens beretning
4) Godkendelse af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Godkendelse af budget
7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8) Valg af bestyrelse i henhold til § 3.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 3
10) Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og budgetforslag for det indeværende år skal 
ske via mail med mindst 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen og sendes ud til medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen under henvisning til pkt. 
5 i dagsordenen.

Generalforsamling kan ved Force Majeure afholdes via mail med en 14 dages frist for 'indkaldelse af 
opstilling til bestyrelsesposter samt revisor og -/suppleant samt afstemning' af vigtige punkter som f.eks. 
godkendelse af beretning, vedtægtsændringer, regnskab. Efter den fastsatte frist for opstilling til bestyrelse 
og revisor/revisorsuppleant sendes forslagene ud til afstemning med 7 dages frist, hvorefter de, der har 
opnået flest afgivne stemmer, er valgt. 
Besked går ud til samtlige medlemmer om valgets resultat samt flertallets beslutning om godkendelse/ikke 
godkendelse af beretning, vedtægtsændringer og regnskab med formandens og kassererens underskrifter.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes såfremt 1/3 af 
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske med begrundelse herfor. I sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter begæringen herom.

Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af ordstyrer, den siddende formand og kasserer. Det 
godkendte referat udsendes til foreningens medlemmer.

§ 8 Vedtægtsændringer.
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer på 
generalforsamlingen.

§ 9 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 det skal godkendes. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens
formue almennyttige formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt via mail i perioden 5. til  den 20. juni 2020

Tidligere vedtægtsændringer: 16/3-2019


