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VEDTÆGTER FOR 
Grand Nordic Forening for lyrik, kunst og klassisk musik - 
afholder event Grand Nordic Festival af 18.8.2021. Cvr. 41666161 

Vedtægter i foreningen. Jf. bekendtgørelse nr. 1700 af 19/12-06: 
1: Navn og hjemmekommune 
2: Formål 
3: Medlemskreds - betingelser for medlemskab 
4: Generalforsamling (gfs) - valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 
5: Ekstraordinær generalforsamling 
6: Bestyrelsen - foreningens daglige ledelse 
7: Økonomi, regnskabs- og formueforhold samt val af revisor 
8: Tegningsret og hæftelse for foreningen  
9: Procedure for vedtægtsændringer 
10: Opløsning - anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør 
11: Datering 
 

§1 Navn og hjemsted. 
Stk.1. Foreningens navn er © OrdSelskabet, en forening for sprog, ordkunst, lyrik, videnskab, kunst,  
salonfællesskaber, klassisk musik og andre kunstarter, forkortet OrdSelskabet. 
Stk.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Adresse Fælledvej 13, 2200 København N. c/o 
Det Poetiske Bureaus Forlag. 
Stk.2a. Foreningen er uafhængig af det offentlige. 
Stk.3. Foreningen indgår som medlem af Foreningsportalen og FOF’s landsorganisation. 
§2 Formål. 
Stk.1. Foreningens formål er: 

a. At fremme det sociale fællesskab gennem folkeoplysende aktiviteter og kulturelle 
arrangementer, der udbreder sprog, litteratur, ny-komposition og klassisk musik og 
visuel kunst blandt lokalbefolkningen med særligt fokus på aktiviteter med og for 
børn og unge - samt yde støtte til nye kunstnere - for gennem fællesskab at styrke 
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne til at deltage i den sociale dialog, 
vise medansvar og engagere sig i samfundet. 
b. At udbyde aktiviteter og projekter blandt den brede lokalbefolkning, der undersøger, 
udvikler og igangsætter foredrag, kursusaktivitet og anden eventvirksomhed i krydsfeltet 
mellem det tværfaglige, det trans-æstetiske og det flersprogede. Igangværende projekt er 
Grand Nordic Festival. 
c. At danne grobund for nye voksen- og ungdomsfællesskaber med interesse for sprog, 
kunst, videnskab og litteratur. 
d. Forening er en selvstændig organisation uafhængig af det offentlige.  
e. At støtte socialt ansvarlige initiativer, der tilgodeser udsatte personer, udsatte 
kunstnere, nyetablerede unge kunstnere. Fx Flygtningebørn.dk og Foreningen for 
Udsatte Digtere. 
f. Foreningen vil gennemføre samtlige aktiviteter indenfor rammerne af økologi, 
bæredygtighed og socialt ansvar. 
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§3 Medlemskreds 
Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som vil arbejde for foreningens formål, jf. §2 stk. 1 a), b) 
og/eller c), d), e), f). 
Stk.2. Foreningen består primært af medlemmer over 18 år med fast bopæl i Danmark og/eller EU. For 
medlemmer under 18 år underskriver forældre eller værge. 
Stk.3. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Medlemsskabet er først gyldigt, når 
medlemmet har betalt kontingent. Kontingent for året juli 2020-juli 2021 er fastsat til 150 kr. 
Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsesformand/forkvinde eller 
administrationen med virkning fra udgangen af et regnskabsår. 
Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves 
forud for hvert regnskabsår. Medlemmerne har adgang til OrdSelskabet’s udbudte aktiviteter til 
reducerede priser. Alle arrangementer har offentlig adgang. 
Stk.6. Det kræver ikke medlemskab at deltage i foreningens udbudte aktiviteter. 
Stk.7. Revision varetages af registreret revisor, HD, Simon Hessellund, Sædding Revision ApS, 
Snedkervej 17, 6710 Esbjerg V. 
§4 Generalforsamlingen (gfs) 
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes 
med mindst tre ugers varsel via mailkorrespondance. Alle betalende medlemmer kan stemme til gfs. 
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle betalende medlemmer, der senest 
ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. 
Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af stemmetæller 
2. Valg af dirigent 
3. Forkvindens/formandens beretning 
4. Regnskabsaflæggelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Godkendelse af budget 
8. Valg af forkvinde/formand - for 2 år ad gangen 
9. Valg af mindst 2 og højst 3 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 – dog højst 2 suppleanter 
10. Valg af kasserer og revisor 
11. Eventuelt 
Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 
10 dage før generalforsamlingen og fremsendes via mail. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes 
behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor 
den ordinære generalforsamling skal afholdes. 
Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 
Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de 
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres 
af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, 
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 
§5 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 
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afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over 
mailkorrespondance, med hjemmel i OrdSelskabet’s vedtægter, over for forkvinden/formanden. I 
sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fem uger efter, at 
anmodningen er kommet til forkvinden/formandens kendskab. 
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 5 uger. 
§6 Bestyrelsen - foreningens daglige ledelse 
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsesformanden. Foreningens bestyrelse, foruden 
forkvinden/formanden, består af kasserer og et yderligere medlem som minimum og minimum en – 
dog højst to suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således, at 
der hvert andet år vælges m i n d s t  t r e medlemmer i alt, inkl. forkvinden/formanden. Derudover 
mindst en og højst to suppleanter. Bestyrelsen kan acceptere genvalg i en ubegrænset periode. 
Stk.2. Bestyrelsens forkvinde/formand repræsenterer den samlede bestyrelse og leder 
foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter samt generalforsamlingens 
beslutninger. GNF’s bestyrelse er også forpligtet til at overholde de generelle lovlige 
bestemmelser på foreningsområdet. 
Stk.3. Senest 15 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og 
blandt sine medlemmer vælger kasserer eller udpeger en revisor, medmindre denne allerede er udpeget 
under generalforsamlingen. Alle tillidsposter gælder i to år til næste generalforsamling. 
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg, tildele 
administrative poster og arbejdsgrupper til varetagelse, uddelegering og fordeling af opgaver. 
Stk.5. Bestyrelsen mødes mindst 3 og højst 5 gange i løbet af et kalenderår – udover 
generalforsamlingen. Formanden/forkvinde - og i hans/hendes fravær kassereren, eller i dennes fravær, 
et medlem af bestyrelsen eller en suppleant - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker 
skriftligt med angivelse af dagsorden, når forkvinden/formanden skønner det nødvendigt, eller når 
mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske derom overfor forkvinden/formanden. I sådanne 
tilfælde afholdes mødet senest 5 uger efter anmodningen er kommet til forkvindens/formandens 
kendskab. 
Stk.6. Medlemskontingent for kalenderåret juli 2020 frem til juli 2021 er fastsat til 150 kr. 
Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingent fra august 2021 er fastsat til 300 kr. årligt. 
Stk.7. Medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 23 år og have et akademisk virke, være udøvende 
kunstnere eller have et beslægtet professionelt virke, der kan gavne foreningens bestyrelsesarbejde. 
Kravet gælder ikke for suppleanter. 

 
§7 Økonomi, regnskab og revision 
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk.2. Bestyrelsens forkvinde/formand er ansvarlig over for generalforsamlingen og fremlægger 
budgetforslag samt regnskab.  
Stk.3. Foreningens regnskab føres af revisor og/eller kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister 
selv eller uddelegerer opgaven til et andet medlem eller en administrationsmedarbejder. 
Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte kasserer og/eller revisor. 
Revision varetages af registreret revisor, HD, Simon Hessellund, Sædding Revision ApS, Snedkervej 17, 
6710 Esbjerg V. 
Stk.5. Økonomien baseres på medlemskontingent og aktivitetsindtægt. Desuden søges offentlige 
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kulturmidler og støtte fra private fonde til formålet. 
Stk.6. Foreningens formue og indehavende pr dagsdato er lige 0. 
Stk.7. Foreningens forkvinde/formand og/eller kasserer varetager betalinger og bankkonto. 
§8 Tegningsregler og hæftelse 
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden/forkvinden. Ved optagelse af lån og 
ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden/forkvinden samt mindst et 
medlem. Bestyrelsen orienteres forud eller efterfølgende ved optagelse af lån. 
Stk.1a. Foreningen administreres gennem et sekretariat, der håndterer den daglige ledelse. Der 
søges offentlige kulturmidler og støtte fra fonde til formålet. 
Stk.2. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. 
Stk.3. Der er et symbolsk vederlag til foreningens bestyrelse, såfremt foreningen opnår - udover 
egenkapital til uforudsete udgifter på over 100.000 kr. - et overskud på over 50.000 kr. på et 
kalenderår. Forslag til beløbsstørrelse for vederlaget fremsættes af formanden/forkvinden for 
generalforsamlingen eller ved et ordinært bestyrelsesmøde, der godkender eller afviser forslaget. 
Stk.3a. Bestyrelsen kan – såfremt foreningens aktiviteter fører til et samlet årligt overskud på over 
50.000 kr. - også godkende udbetaling af et vederlag til grundlæggeren, Martha Elias, for 
konceptudvikling og kreativ ledelse af Grand Nordic Festival. Ved eventuel opløsning fastholder 
Martha Elias ejerskab af immaterielle rettigheder i forbindelse med festivalens koncept, ideer og 
projektudvikling.  
Stk.3b. Foreningens bestyrelse vil ved eventuelt overskud over 100.000 kr. videregive midler til 
andet kulturelt eller socialt formål. Jf. §2. 
§9 Vedtægtsændringer 
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres ved almindeligt flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra datoen for generalforsamlingen. 
§10 Opløsning 
Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved almindeligt flertal ved en 
generalforsamling samt derefter bekræftes eller afvises af et efterfølgende 
bestyrelsesmøde, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 
stk.1.d. fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete 
anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 
Stk.3. Ved eventuel opløsning fastholder Martha Elias ejerskab af immaterielle rettigheder i 
forbindelse med koncept, ideer og projektudvikling. 

 
§11 Datering 
Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den  20. august 2021. 
 
Dato: 20. august 2021  
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Forkvinde & grundlægger, Martha Elias  
 
 
 
_______________________________ 
 

 
 
 
Kasserer, Federica Penzo 
 
 
 
_______________________________ 
 
 
 
Medlem, Cecilie Sund Kristensen 
 
 
 
________________________________ 
 
 
Suppleant, Søren Kristoffersen   
 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
Suppleant, Lukas Elias 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 


