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Love 
 

§ 1. Foreningens navn er: Venskabsforeningen Danmark – Den Demokratiske Folkerepublik Korea. 

Foreningens hjemsted er i Danmark. 

 

§ 2. Foreningens formål er at arbejde for: 

- Udbredelse af kendskabet til Den Demokratiske Folkerepublik Korea. 

- Fremme af solidariteten med hele det koreanske folks kamp for en uafhængig og fredelig genforening af Korea. 

- Fremme af at den koreanske halvø omdannes til en atomvåbenfri fredszone samt en varig sikring af freden i Korea. 

- Fremme af støtte til snarest mulig indgåelse af en fredsaftale i Korea til erstatning for våbenhvileaftalen fra 1953.   

- Fremme af støtte til kravet om tilbagetrækning af alle fremmede militære tropper i hele Korea. 

- Udvikling af de politiske, økonomiske, videnskabelige og kulturelle forbindelser mellem Danmark og Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea. 

 

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der anerkender foreningens formål og love, samt betaler det fastsatte 

kontingent. 

Stk. 2. Som kollektivt medlem kan optages foreninger, fagforeninger, institutioner, partier m.v. 

Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis det modarbejder foreningens formål eller i øvrigt handler til skade for 

foreningen. Forslag om eksklusion kan fremsættes af et hvert medlem. Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Dog kan den 

ekskluderede anke over afgørelsen til endelig prøvelse på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling.  

 

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i oktober eller november måned. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal finde sted senest fire uger før afholdelsen, og forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes 

skriftligt til bestyrelsen senest to uger før.  

 

§ 5. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde punkterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens 

beretning. 3. Regnskab. 4. Fremtidigt virke. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af en revisor og en 

revisorsuppleant. 8. Eventuelt. 

      

§ 6. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 11 medlemmer, der umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer sig selv med 

formand, sekretær, kasserer og redaktør.  

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 1 år af gangen. 

Stk. 3. Forslag til kandidat(er) til valg til bestyrelsen skal være den siddende bestyrelse skriftligt i hænde seneste 14 før afholdelse 

af generalforsamlingen.    

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen kan om nødvendigt vedtage en 

forretningsorden for bestyrelsens arbejde.   

 

§ 7. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren, der hver især har fuldmagt til at disponere over foreningens 

bankkonti.  

Kassereren fører foreningens regnskab, som revideres en gang årligt af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor.        

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine 

forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.     

 

§ 8. Årsregnskabet slutter den 31. august. 

 

§ 9. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

 

§ 10. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte generalforsamlinger skal holdes med et mellemrum på mindst 4 uger. 

Stk. 3. Til vedtagelse af forslag om opløsning kræves, at mindst 2/3 af de i begge generalforsamlinger deltagende, 

stemmeberettigede stemmer for forslaget.     

Stk. 4. Den generalforsamling, der træffer endelig beslutning om foreningens opløsning, skal samtidig træffe beslutning om, hvad 

foreningens eventuelle formue og andre aktiver skal overgå til. Dette skal dog ske i overensstemmelse med rammerne og ånden i 

formålsparagraffen - § 2.  

Stk. 5. Ved opløsning tilgår foreningens arkiv Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv/Arbejdermuseet. 

    

§ 11. Disse love er senest revideret og vedtaget af foreningens generalforsamling den 28. november 2020 og kan kun ændres af en       

generalforsamling med mindst 2/3 flertal. 

 

Foreningen blev stiftet den 10. oktober 1968.        


