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VEDTÆGTER FOR 
'PSYKEDELISK SAMFUND' 

 
§ 1 NAVN OG HJEMSTED 
1.1. Foreningens navn er ”Psykedelisk Samfund”. 
1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

 
§ 2 FORMÅL 
2.1. Psykedelisk Samfund er en almenvelgørende, folkeoplysende og Ikke-kommerciel forening. 
Psykedelisk Samfunds udgangspunkt er en forståelse af, at psykedeliske substanser har potentiale inden for 
eksempelvis medicin, psykiatri, psykoterapi, spiritualitet/religion, social bevidsthed, miljøbevidsthed, teknologisk 
udvikling, kreativitet og problemløsning. På denne baggrund er det foreningens formål: 
 
- at arbejde for en integration eller reintegration af psykedeliske substanser i det moderne samfund, indenfor alle 
områder hvor dette er relevant, inklusive, men ikke begrænset til, de ovenfor nævnte områder. Med andre ord: At 
arbejde for afkriminalisering og legalisering af alle former for ansvarlig brug af psykedeliske substanser. 
 
- at udbrede kendskabet til psykedeliske substansers virkning, deres potentiale, samt hvilken rolle de har spillet i 
menneskehedens historie i forskellige kulturer. 
 
- at tilgængeliggøre saglig, praktisk information om ansvarlig brug af psykedeliske substanser, det være sig 
medicinsk, terapeutisk, spirituelt mm. 
 
Dette vil ske ved bl.a. foredrag, happenings, læser- og nyhedsbreve og workshops. 
 
§ 3 MEDLEMSSKAB 
3.1. Som medlem optages enhver med interesse i foreningens formål og aktiviteter og som har betalt kontingent til 
foreningen. 
3.2. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. 
3.3. Medlemsskabet ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter skyldnerfrister. 
3.4. Medlemsskab kan ophæves, hvis et medlem skader foreningens interesser eller anseelse. Beslutning om 
eksklusion skal vedtages med 4/5 flertal i bestyrelsen. 
3.5. Beslutning om eksklusion efter § 3.4 kan indbringes for førstkommende generalforsamling. 

 
§ 4 KONTINGENT 
4.1. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
4.2. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. 
 
§ 5 GENERALFORSAMLING 
5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
5.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i juni måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt 
til medlemmerne med mindst 22 dages varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 
5.3. Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret ved generalforsamlingen. 
5.4. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 
Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer hemmelig afstemning. Ved 
kampvalg til bestyrelsen foretages altid hemmelig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
5.5 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1) Valg af dirigent og referent. 
2) Formandsberetning. 
3) Godkendelse af årsregnskab. 
4) Behandling af indkomne forslag. 
5) Valg af bestyrelse. 
6) Valg af revisor. 
7) Evt. valg/nedsættelse af udvalg 
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8) Evt. 
5.6. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 11 dage før generalforsamlingen.     
Forslag udsendes til foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
§ 6 BESTYRELSE 
6.1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen (af bestyrelsens medlemmer) på lige 
år og den anden halvdel på ulige år. 
6.2. Bestyrelsen består af 5 til 9 medlemmer og 2 suppleanter. 
6.2.1 Både stemme- og opstillingsret er betinget af personligt fremmøde til generalforsamlingen. 
6.3. Genvalg kan finde sted. 
6.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin 
forretningsorden.  
6.5. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, i dennes fravær næstformanden, og afholdes mindst fire gange om 
året. Bestyrelsesmøde kan begæres indkaldt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.  
6.6  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 
6.7. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold 
til vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  
6.7.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. 
6.8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. 
6.9. Ingen bestyrelses- el. udvalgsmedlemmer kan modtage honorar for deres deltagelse i foreningsaktiviteter. 

 
 
§ 7 REGNSKAB 
7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
7.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.  
7.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
7.4. Regnskabet er åbent, og gøres hvert år offentligt tilgængeligt senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. 
Offentliggørelsen kan ske via foreningens hjemmeside, via email til medlemmerne og sendes ud ifbm. indkaldelse til 
generalforsamlingen. 
7.5. Generalforsamlingen kan kræve ekstern revision, såfremt der er kvalificeret flertal for dette (minimum 2/3 af 
stemmerne.) 
 
§ 8 TEGNINGSREGLER OG FORPLIGTELSER 
8.1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler 
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
8.2. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren 
i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
8.3. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens 
bankkonto hver for sig. 
8.4. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 
8.5. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive. 
 
§ 9. Vedtægtsændringer 
§ 9.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer, dog med und-
tagelse af § 2, § 9, § 11 og § 12 der kræver mindst 4/5 af de fremmødte på generalforsamlingen. 
 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 
§ 10.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller kan overfor 
bestyrelsen begæres indkaldt af mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af motiveret dagsorden.  
§ 10.2 Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter begæring. 
 
§ 11. Regnskab og økonomi 
§ 11.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 
§ 11.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage 
før den ordinære generalforsamling. 
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§ 11.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, 
når revisoren ønsker det. 
 
 
§ 12 FORENINGENS OPLØSNING 
12.1. Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning. (Se § 5, stk. 5.) 
12.2. Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 
12.3. Opløsningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.  
12.4. Foreningens formue skal ved opløsning overgives til en eller flere almennyttige organisationer, hvis formål 
falder naturligt sammen med de i § 2 nævnte formål. 
12.5. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om hvilke organisationer foreningens formue konkret skal 
gå til. 
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Således vedtaget på stiftende generalforsamling 02/11 2016: 
 
Underskrift:  
   Dirigent  
   
   Anders Højhus 
 
   Referent  
    
   Simon Felding 
 
 
Bestyrelsen: 
   Medlem: 
   Casper Berdin Møller 
   
   Medlem: 
   Jacob Sebastian Rose Moth 
 
   Medlem: 
   Thomas Christensen 
 
   Medlem: 
   Kevin Pang-Larsen 
 
   Medlem 
   Astrid Graugaard Jepsen 
 
   Medlem 

   Sandra Schumann 
  
   Medlem 

Torleif Olausen 
 

Medlem 
Simon Felding 
 
Medlem 
Jon Ennione 

 
   Suppleant    

Rasmus Jørgensen 
    
   Suppleant 
   Pernille de Neergaard 
 
    


