VEDTÆGTER
for
>>DET DANSKE PASTEUR-SELSKAB<<
samt
FUNDATS
for
>>PASTEUR-LEGATET<<

Juni 2014

§ 6.
Forretningsåret er kalenderåret; det første forretningsår går dog til 31. december 1923.

Fundats
>>PASTEUR-LEGATET<<

§ 7.

§ 1.

Selskabets årsmøde afholdes inden årets udgang og indkaldes af bestyrelsen med
mindst 14 dages skriftlig varsel.

Legatet er oprettet af Det danske Pasteur-selskab og har til formål at yde økonomisk
støtte til Pasteur-selskabets virke, som fastsat i dette selskabs formålsbestemmelse.

Dagsorden for årsmødet skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legatet navn er >>Pasteur-legatet<<.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab tillige indeholdende årsregnskab
for Pasteur-legatet til godkendelse
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisorer
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Legatets hjemsted er København.
§ 2.
Legatets formue udgør pr. 31.12.1982 kr. 490.000,- og ud over renter af denne kan
midler til fremme af legatets formål tilvejebringes ved tilskud og gaver fra
erhvervslivet, selvejende institutioner og enkeltpersoner.
Legatets formue kan ingensinde angribes, jfr. dog § 7.

Forslag som ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest den
1. oktober.
§ 8.
De på selskabets årsmøde behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægter eller om selskabets opløsning
kræves dog, at forslagene vedtages med totrediedel af de fremmødte stemmer.
Repræsenterer de fremmødte stemmer mindre end halvdelen af den samlede
medlemskreds, kan vedtagelse af forslag om opløsning af selskabet dog ikke finde
sted. I så tilfælde indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning til nyt medlemsmøde, hvor
forslag om selskabets opløsning kan vedtages med simpel stemmeflerhed.
§ 9.
I tilfælde af vedtagelse om selskabets opløsning påhviler det bestyrelsen af stille
forslag til anvendelse eller overførsel af selskabets formue til formål, der er
beslægtede med det i § 1. anførte.

Som vedtaget på årsmødet i Det danske Pasteur-selskab den 25. november 1983, og
som vedtaget ved årsmødet den 4. juni 2014 vedr. § 7.

§ 3.
Legatets bestyrelse udgøres af den til enhver tid valgte bestyrelse for Det danske
Pasteur-selskab.
§ 4.
Bestyrelsen fastlægger i en forretningsorden selv reglerne for sit virke.
§ 5.
Der føres protokol over legatbestyrelsens beslutninger, og der udarbejdes hvert år pr.
1. januar regnskab for det forløbne kalenderår. Regnskabet revideres og påtegnes af
Det danske Pasteur-selskabs revision. Regnskabet forelægges til godkendelse på
årsmødet i Det danske Pasteur-selskab.
§ 6.
Forslag til ændringer i nærværende fundats eller forslag til beslutning om legatets
opløsning kræver bestyrelsens enstemmige tilslutning samt derhos godkendelse på et
medlemsmøde i Det danske Pasteur-selskab, hvor der til forslagenes vedtagelse
kræves, at totrediedel af de fremmødte stemmer for forslaget. Repræsenterer de
fremmødte stemmer mindre end halvdelen af den samlede medlemskreds, kan
vedtagelse af forslag om opløsning af legatet dog ikke finde sted. I så tilfælde

indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning til nyt medlemsmøde, hvor forslag om
legatets opløsning kan vedtages med simpel stemmefrihed.

Vedtægter
>>DET DANSKE PASTEUR-SELSKAB<<

§ 7.
§ 1.
I tilfælde af vedtagelse om legatets opløsning påhviler det bestyrelsen til godkendelse
på et medlemsmøde i Det danske Pasteur-selskab at stille forslag om anvendelse eller
overførsel af legatets formue til formål, der er beslægtede med det i § 1. anførte.

Selskabets navn er >>DET DANSKE PASTEUR-SELSKAB<<.
Selskabets formål er at tilvejebringe midler for dansk forskning indenfor
mikrobiologi, immunologi og de dertil knyttede videnskaber. Støtten ydes fortrinsvis
til studierejser eller studieophold i udlandet; herunder specielt ved Institut Pasteur
eller lignende institutter i Frankrig.

Som vedtaget på årsmødet i Det danske Pasteur-selskab den 25. november 1983.

Selskabets hjemsted er København.
§ 2.
Selskabet optager som medlemmer, naturforskere, læger, dyrlæger, industridrivende
og andre – personer eller virksomheder – der har interesse for, og som kunne ønske at
bidrage til virkeliggørelsen af selskabets formål. Optagelse i selskabet sker gennem
dettes bestyrelse.
§ 3.
Selskabets midler tilvejebringes ved bidrag fra medlemmerne eller fra personer eller
virksomheder, der står uden for selskabet.
Disse bidrag kan ydes som en sum én gang for alle, som et årligt bidrag, eller som et
årligt bidrag i en bestemt åremål.
Bidragsyderen kan selv bestemme, om det af ham ydede bidrag skal indgå til direkte
brug i selskabets drift, eller om det skal hensættes i værdipapirer, hvis renter kommer
driften til gode.
§ 4.
Selskabets bestyrelse består af indtil 11 medlemmer, der vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen varetager alt selskabet vedrørende; den vælger selv sin formand og en
sekretær, der tillige fungerer som selskabets kasserer, samt bestemmer selv sin
forretningsorden.
§ 5.
Bestyrelsen forestår uddeling af de i § 1. nævnte midler efter ansøgning eller på
grundlag af indstilling fra bestyrelsens enkelte medlemmer. Ikke anvendte midler kan
af bestyrelsen overføres til Pasteur-legatet.

