Love for Herning Tandlæge Selskab
(Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Herning 13.april 1962 og sidst
revideret 24.april 2007)

§ 1.
Herning Tandlæge Selskabs formål er at samle tandlæger i Herning til varetagelse af
faglige og kollegiale, lokale interesser. Selskabets hjemsted er Herning.
Kollegaer fra oplandet kan indbydes, når bestyrelsen skønner, at et mødeprogram har
videre interesse.

§ 2.
Som medlemmer kan optages tandlæger som praktiserer inden for Herning by og i en
radius af 30 km. Begæring om optagelse indgives til selskabets bestyrelse.
Medlemmer, som varigt er ophørt med at udøver tandlægegerning på grund at
pensionering eller invaliditet, kan kontingentfrit fortsætte som passive medlemmer af
foreningen.

§ 3.
Udmeldelse kan finde sted til en 1.april og skal ske ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen.

§ 4.
Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af kontingentrestancer, såfremt
vedkommende ikke har betalt kontingent inden d 31.december i regnskabsåret.
Endelig kan et medlem udelukkes ved beslutning på en generalforsamling, dersom
der for vedtagelse opnås mindst trefjerdedele af de afgivne stemmer.

§ 5.
Selskabets indtægter fremkommer ved et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på
hvert års generalforsamling. Kontingentet opkræves ultimo august og forfalder 1.
oktober. Nye medlemmer betaler halvt kontingent det første medlemsår.
Regnskabsåret går fra 1.april til 31.marts

§ 6.

Der afholdes normalt et månedligt møde i hver af månederne september, oktober,
november, december, februar og marts. Bestyrelsen fastsætter ugedagen.

§ 7.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i april måned, Den er altid
beslutningsdygtig. Indkaldelse, indeholdende dagsorden med tilhørende
bemærkninger, sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.
Lovændringer kan vedtages, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for.
Lovændringsforslag indsendes senest 8 dage før den ordinære generalforsamling til
bestyrelsen. Til ophævelse af selskabet kræves to tredjedele af de fremmødte
medlemmers stemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når halvdelen
af medlemmerne eller bestyrelsen foretager indkaldelse med 14 dages varsel.

§ 8.
Selskabet ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på tre
medlemmer. Der vælges desuden en suppleant. Kassereren afgår efter maksimalt 2 år.
Hvert medlem vælges for 2 år. Lige år vælges to medlemmer, og ulige år vælges ét
medlem.

§ 9.
Ved en eventuel opløsning af Herning Tandlæge Selskab overføres kapitalen til
Danske Tandlæger Hjælpeforening.

