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Vedtægter for RUCalumne 

 

13. oktober 2015 

 
 

Foreningens navn og hjemsted. 
 

§ 1. Foreningens navn er RUCalumne – The Alumni Society of Roskilde University. 
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet – Roskilde kommune 
 
 

Foreningens formål 
 
§ 2. Foreningens formål er 
 

- at fastholde og udbygge et fagligt og socialt netværk blandt dimittender fra Ros-
kilde Universitet, 

- at fastholde og udvikle kontakten mellem dimittender og Roskilde Universitet 
med henblik på udvikling og forbedring af universitetets uddannelser, 

- at fungere som aktiv videns- og erfaringsbank for universitetet og universitetets 
ansatte og studerende, 

- at motivere og inspirere universitetets studerende gennem medlemmernes virke 
som mentorer, foredragsholdere, formidling af praktiksteder mv., og 

- at formidle og  profilere universitetets uddannelser og forskning over for presse, 
virksomheder og andre strategiske interessenter. 

 
Stk. 2. Foreningen afholder i samarbejde med Roskilde Universitet mindst et årligt 

arrangement. 
 
 

Medlemskab af foreningen. 
 
§ 3. Alle som har gennemført en bachelor-, kandidat-, diplom- eller masteruddannelse på 

Roskilde Universitetet, kan optages som medlem af foreningen. Ligeledes kan rektor og 
alle som har gennemført en forskeruddannelse på Roskilde Universitetet optages som 
medlem af foreningen. I samarbejde med Roskilde Universitet opfordres dimittender til 
at indmelde sig i foreningen umiddelbart efter dimissionsdagen. 

 
 Generalforsamlingen kan godkende, at andre uddannelser på Roskilde Universitet kan 

være baggrund for optagelse som medlem af foreningen. 

DATO/REFERENCE  
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Stk. 2. Indmeldelse i foreningen sker ved aktiv indmelding. 
 
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 
 
 
§ 4. Et eventuelt kontingent og størrelsen heraf kan besluttes på den ordinære 

generalforsamling. Ved udmeldelse af foreningen kan et eventuelt indbetalt kontingent 
ikke kræves tilbagebetalt. 

 
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan i samarbejde med Roskilde Universitet fastsætte, at der ved deltagelse i 

arrangementer kan opkræves et deltagelsesgebyr til dækning af udgifterne ved 
arrangementet. 

 
 

Foreningens ledelse og administration. 
 

Generalforsamlingen. 
 

§ 5. Generalforsamling er i alle foreningens anliggender foreningens øverste myndighed. 
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned på Roskilde Universitet. 
 
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. 

Indkaldelse til generalforsamling kan ske ved meddelelse på foreningens hjemmeside 
eller ved mail til foreningens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer 
om, hvorledes indkaldelse skal ske. 

 Samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres en foreløbig dagsor-
den for generalforsamlingen. Offentliggørelsen sker på foreningens hjemmeside. 

 
Stk. 4. Senest syv dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen offentliggøre den endelige 

dagsorden for den ordinære generalforsamling. Offentliggørelsen sker på foreningens 
hjemmeside. 

 
 
§ 6. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 

være bestyrelsesformanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 2. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsen skal være bestyrelsesformanden i hænde 

seneste to uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 I forbindelse med udsendelsen af den endelige dagsorden for den ordinære 

generalforsamling meddeler bestyrelsen hvilke kandidater, som er foreslået af med-
lemmerne og hvilke kandidater som bestyrelsen evt. foreslår. 

 Det er bestyrelsens ansvar, at der er opstillet det fornødne antal kandidater til bestyrel-
sen. 

 
Stk. 3. Kun medlemmer, som senest ved generalforsamlingens indkaldelse var medlemmer af 

foreningen, er valgbare til bestyrelsen. 
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§ 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 
 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår til godken-

delse. 
  4. Forslag fra bestyrelsen. 
  5. Forslag fra medlemmerne. 
  6. Bestyrelsens planer for det kommende år. 
  7 Vedtagelse af budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en bestyrelsessuppleant. 
  9. Valg af revisor. 
10. Eventuelt. 

 
Stk. 2. Forslag, som ikke er optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, kan ikke sættes 

under afstemning. 
 
Stk. 3. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
 
 
§ 8. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. 
 Generalforsamlingens dirigent afgør alle spørgsmål vedr. sagers behandling og 

stemmeafgivningen på generalforsamlingen. 
 
 
§ 9. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer, jf. dog §§ 20 og 21. Ved stemmelighed er forslaget 
forkastet. Blanke stemmer medregnes ikke. 

 
Stk. 2. Stemmeberettiget er enhver, der senest syv dage før generelforsamlingens afholdelse 

har opnået medlemskab af foreningen. 
 
Stk. 3. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten beslutter skriftlig afstem-

ning. 
 
Stk. 4. Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan ved skriftlig fuld-

magt bemyndige et andet medlem til at stemme på medlemmets vegne. Intet medlem 
kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. 

 
 
§ 10. Bestyrelsens sekretær udfærdiger referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives 

af sekretæren og dirigenten. Referatet udsendes til foreningens medlemmer senest 1 
måned efter generalforsamlingens afholdelse. 

 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling. 
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§ 11. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det 
påkrævet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst  
20 % af foreningens medlemmer eller skriftligt fremsætter ønske herom. 

 
 
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som 

den ordinære generalforsamling. Såfremt generalforsamlingen er krævet af medlem-
merne, jf. § 11, skal de pågældende medlemmer stille forslag til dagsorden for den eks-
traordinære generalforsamling. 

 
Stk. 2. Når krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er fremsat af medlem-

merne, skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter kravets modtagelse af 
formanden. Juli, december og februar måned medregnes ikke ved beregning af nævnte 
frist. 

 
 
§ 13. Den ekstraordinære generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen valgt diri-

gent. Generalforsamlingen ledes og træffer beslutninger efter samme regler og ret-
ningslinjer som den ordinære generalforsamling. 

 
 

Bestyrelse. 
 

§ 14. Bestyrelsen består af otte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en 
næstformand, en sekretær og fire 4 øvrige medlemmer.  

 Rektor eller en af rektor udpeget stedfortræder for rektor, er niende medlem af 
bestyrelsen. 

 
Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen samt bestyrelsessuppleanten vælges for to år, jf. dog § 22, 

stk. 2. 
 
Stk. 3. Ved bestyrelsens sammensætning skal det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne fag-

ligt dækker universitetets hovedområder og dækker forskellige uddannelsesårgange. 
 
§ 15. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningens virksomhed. 
 
Stk. 2, Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller fire medlemmer af bestyrelsen 

finder det nødvendigt. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, herunder formanden 

eller næstformanden, er til stede. 
 
Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 5. Såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne udtræder af bestyrelsen, har langvarigt forfald 

eller på anden måde er forhindret i at varetage sine opgaver som bestyrelsesmedlem, 
kan bestyrelsen beslutte, at dette medlem udtræder af bestyrelsen, og at bestyrelsessup-
pleanten indtræder som medlem af bestyrelsen. 

 



 
 Side 5 af 5 

 
 

 
Samarbejde med Roskilde Universitet. 

 
§ 16. Roskilde Universitet stiller i mindre omfang sekretariatsbistand til rådighed for bestyrel-

sens arbejde. Omfanget aftales med Rektor for Roskilde Universitet. 
 
Stk. 2. Roskilde Universitet stiller lokaler til rådighed for foreningens arrangementer, ligesom 

universitetet yder økonomisk eller anden form for støtte til arrangementernes 
gennemførelse. 

 
 

Ændring af vedtægten. 
 

§ 17. Forslag til ny vedtægt eller ændring af gældende vedtægt kan vedtages på en ordinær 
eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer stemmer for forslaget. 

 
 

Opløsning af foreningen. 
 

§ 18. Forslag om opløsning af foreningen kan vedtages på en ordinær generalforsamling, så-
fremt 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen stemmer for forslaget. 

 
Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes in-
den en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

 
 

Ikrafttrædelse og iværksættelsesregler. 
 

§ 19 Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamling. 
 
 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling for Roskilde Universitets Alumneforening, den 28. 
september 2012. 
 
Ændringer i vedtægterne vedtaget på den ordinære generalforsamling for RUCalumne, den 13. 
oktober 2015 
 

 
 

     Elisabeth Hvas 
                (Dirigent)               / 
         Katrine Carlsson 
                   (Referent) 


