
 

 

 

 

 

 

Vedtægter for Aalborg Zontaklub 

Som vedtaget på årsmøde den 3. april 2014 

Og revideret  maj 2019 

 

Indledning 

Zonta International er en verdensomspændende organisation for kvinder i selvstændigt erhverv og ledende 

stilling, der i fællesskab arbejder på at fremme kvinders status. 

 

§ 1 Navn 

Klubbens navn er Aalborg Zontaklub, nummer 154, Area 01, District 13, stiftelsesdato den 7. december 

1937. 

 

§ 2 Formål 

- At forbedre kvinder status på det juridiske, politiske, økonomiske, sundheds-  og erhvervsmæssige 

område gennem lokale projekter og ved at give bidrag til Zontas internationale projekter. 

- At skabe et netværk for og mellem kvinder i forskellige erhverv. 

Klubben er neutral med hensyn til partipolitik og religion. 

 

§ 3 Klassificerede medlemmer 

Stk. 1 

For at blive opfordret til at blive medlem af Zontaklubben kræves, at kandidaten er aktiv i eller har erfaring 

fra et job med selvstændig beslutningskompetence i en anerkendt offentlig eller privat virksomhed. 



Medlemmerne klassificeres efter deres erhvervsmæssige tilknytning i henhold til Zonta Internationals 

klassificeringsmanual: 

”Marian de Forest Membership and Classification Manual”. 

Ved optagelse af nye medlemmer skal det sikres, at antallet af forskellige klassifikationer mindst svarer til 25 

% af klubbens medlemstal (eks. 25 medlemmer kræver mindst 6 forskellige klassifikationer, 38 medlemmer 

kræver mindst 10 forskellige klassifikationer). 

Stk.2 

Medlemmer fra andre Zontaklubber, der flytter til klubbens område, har ret til at blive overflyttet til klubben 

uanset klassificering. Der kan ikke gøres indsigelse mod et sådant 

medlem. 

 

§ 4 Ikke-erhvervsaktive medlemmer 

Når et medlem ikke længere er erhvervsaktiv, kan medlemmet beholde sin klassifikation. 

Antallet af ikke erhvervsaktive medlemmer bør ikke overstige 25 % af klubbens medlemstal. 

 

§ 5 Optagelsesprocedure 

Forslag til optagelse af nye medlemmer kan stilles af medlemmerne eller af et hertil nedsat udvalg. 

Forslag udarbejdes skriftligt og fremsendes til klubbens medlemsudvalg/formand, der forelægger det for 

bestyrelsen. Såfremt to bestyrelsesmedlemmer modsætter sig forslaget, 

bortfalder det. 

Klubbens medlemmer orienteres skriftligt om forslag til nye medlemmer og kan inden 10 dage meddele 

bestyrelsen en skriftlig og begrundet indsigelse. 

Såfremt der foreligger en indsigelse, vurderer bestyrelsen, om forslaget til nyt medlem skal fremmes. 

Et afvist forslag kan tidligst behandles på ny efter to år. 

Klubbens medlemmer skal skriftligt orienteres om optagelsen af nye medlemmer. 

 

§ 6 Medlemmernes pligter 

Den personlige og/ eller elektroniske kontakt mellem medlemmerne er grundlaget for klubbens virksomhed. 

Klubbens medlemmer skal i videst muligt omfang deltage i såvel regulære møder som møder afholdt ved 

hjælp af elektroniske medier (e-møder). 

Evt. afbud skal meddeles inden den aftalte frist. 

Hvert medlem har pligt til at holde et kort foredrag (Ego-foredrag eller foredrag om et selvvalgt emne) 

Medlemmerne har pligt til at betale klubbens kontingent til det fastsatte tidspunkt. Ethvert medlem har 

endvidere pligt til i sin medlemsperiode én eller flere gange at påtage sig et hverv inden for klubben. 



Et medlem har mulighed for i en periode at få meddelt orlov. Medlemmet betaler fuldt kontingent i 

orlovsperioden. 

 

§ 7 Ophør af medlemskab 

Medlemmer, som udebliver fra tre ordinære møder i træk uden rimelig begrundelse og som i samme periode 

ikke har deltaget i andre Zonta-arrangementer, kan udelukkes fra klubben. 

Et medlem, der ikke betaler kontingent, kan 60 dage efter betalingsfristens udløb udelukkes fra klubben. 

Bestyrelsen træffer beslutning om en evt. udelukkelse og orienterer medlemmerne skriftligt om evt. ophør af 

et medlemskab. 

 

§ 8 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af formand, næstformand samt yderligere tre bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden og næstformanden vælges direkte. Valgperioden er 2 år og går fra 01.06 til 31.05. 

Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år. Det skal tilstræbes, at to bestyrelsesmedlemmer afgår hvert 

år. 

Et medlem kan højst sidde i én og samme bestyrelsesfunktion i 2 på hinanden følgende år, bortset fra 

kassereren, der kan varetage denne post i op til 4 på hinanden følgende år. 

Bestyrelsen udpeger klubbens sekretær og kasserer enten blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt 

klubbens medlemmer. 

Valgperioden for klubbens revisor og revisorsuppleant er 1 år. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

Klubben tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden i forening med et andet 

bestyrelsesmedlem. 

 

§ 9 Udvalg og grupper 

Stående udvalg er medlemsudvalget. 

Bestyrelsen kan opfordre til nedsættelse af andre udvalg. 

Udvalgsmedlemmerne vælges på et årsmøde ved simpelt stemmeflertal. 

Bestyrelsen kan inddele medlemmerne i et antal grupper, hvis opgaver vil være at arrangere medlemsmøder 

mv.  

 

§ 10 Medlemsmøder 

Der afholdes ordinært møde i den første uge i hver måned med undtagelse af juli og august måned. 

Der veksles mellem mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 



I det omfang bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan ordinært møde undtagelsesvis afholdes en 

anden dag end den sædvanlige. 

Møder kan afholdes gennem brug af elektroniske medier. 

 

§ 11 Årsmøde 

På det ordinære møde i marts eller april - efter bestyrelsens bestemmelse – afholdes årsmøde, hvor der tillige 

foretages valg til bestyrelse mv.. 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med mindst følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning, herunder beretning fra udvalgene 

3. Fremlæggelse af regnskab og revisionens beretning 

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

5. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6. Nedsættelse af udvalg 

7. Valg af revisor og suppleant 

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

9. Eventuelt 

Mødet er beslutningsdygtigt hvis mindst ¼ af medlemmerne er til stede. 

Klubben kan nedsætte udvalg med for eksempel følgende formål:  

- at forestå valg 

- at stille forslag til nye medlemmer 

- at skaffe penge til projekter, der fremmer kvinders status 

- at forestå arrangementer mv.  

I forbindelse med nedsættelse af et udvalg skal udvalgets formål og sammensætning vedtages. 

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 1måned før årsmødet. 

 

§ 12 Ekstraordinært årsmøde 

Såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af medlemmerne forlanger det, skal der indkaldes 

til ekstraordinært årsmøde. 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden samt en begrundelse for 

mødets afholdelse. 

Andre emner end det, der er anført i dagsordenen, kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutning herom. 

 

§ 13 Afstemning 

Afstemninger har alene gyldighed når mindst 1/4 af medlemmerne deltager i afstemningen. 



Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved fortsat 

stemmelighed findes afgørelsen ved lodtrækning. 

Såfremt dirigenten bestemmer det, eller et enkelt medlem kræver det, skal afstemningen foretages skriftligt. 

Valg af kandidater blandt flere skal altid ske skriftligt. 

 

§ 14 Regnskabsår 

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret eller Zontas regnskabsår fra 1. januar til 31. december. 

Optagelsesgebyr og kontingent betales forud og forfalder til betaling inden 01.01. 

 

§ 15 Vedtægtsændringer 

Ændringer i nærværende vedtægter kan besluttes på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde. 

Ændringsforslag skal fremsendes skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage før mødet. 

Forslag om ændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. 

 

§ 16 Ophør af klubben 

Evt. planer om klubbens ophør meddeles straks til landsformanden 

Klubben skal opløses, såfremt beslutning herom træffes på et ordinært eller ekstraordinært møde samt et 

efterfølgende møde mindst 14 dage og højst 28 dage efter det første mødes afholdelse. 

På begge møder skal ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemme for opløsningen. 

Klubbens evt. midler skal betales til et serviceprojekt i Zonta Area 01 eller til et serviceprojekt i Zonta 

International. 

Klubbens beslutning meddelelse Landsformanden. 

 

 

 

 

AALBORG ZONTAKLUB, Nr. 154 af Zonta International                                                                     

Vedtægter for Kobberkruset, Aalborg Zontaklubs Servicekonto 

 

Formålet med Kobberkruset -Aalborg Zontaklubs Servicekonto - er indsamling af penge til serviceprojekter. 

1/3 af det indkomne beløb går til internationale projekter (ZI), 1/3 til danske projekter (Zonta DK) og 1/3 til 

klubben. 

 

Kobberkruset cirkulerer ved ordinære medlemsmøder. 

 



Indkomne beløb indsættes på Aalborg Zontaklubs Servicekonto i pengeinstitut til højeste rente. 

 

På Aalborg Zontaklubs Servicekonto indsættes i øvrigt alle beløb, som indkommer til service - og kun 

servicemidler må indsættes på kontoen. 

 

Regnskab for Servicekontoen føres særskilt og indgår ikke i Aalborg Zontaklubs regnskab. Regnskab 

aflægges hvert år på årsmødet. 

 

Regnskabsåret for Servicekontoen følger Aalborg Zontaklubs regnskabsår. 

 

Beløb indsamlet i et regnskabsår må først udbetales til serviceprojekter i næste regnskabsår. 

 

Servicekontoens regnskab revideres af Aalborg Zontaklubs revisorer. 

 

 

 

 

Vedtægter 

for Aalborg Zontaklubs rejsekasse 

 

Oprettelse af rejsekassen er vedtaget på årsmøde den 2. september 1993. 

 

Formålet med rejsekassen er at dække udgifterne ved 1 delegats deltagelse i landsmøder samt efter 

ansøgning at yde tilskud til 1 delegats rejser til distriktsmøder og til Convention. 

 

Tilskud til distriktsmøder og Convention besluttes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen under hensyntagen til 

disponible midler i rejsekassen og diverse tilskud, som udbetales af landskassereren fra Landskassen. SU 

bestemmer størrelsen af tilskud fra Landskassen. 

 

Rejsekassens midler fremkommer gennem specielt rejsekassekontingent fra medlemmerne. Kontingentet 

fastlægges hvert år på årsmødet. 

 



Der føres særskilt regnskab over rejsekassen og dens anvendelse, og rejsekassens midler skal til enhver tid 

være fuldstændig adskilt fra Zontaklubbens kasse. Alle indbetalinger til rejsekassen indsættes på en særskilt 

konto i bank eller sparekasse. Dette gælder også beløb fra Landskassen. 

 

Der skal ved regnskabsårets afslutning den 31. december hvert år på kontoen som minimum stå et 

beløb svarende til et års rejsekassekontingent. 

 

Årlig revision af rejsekassens regnskab skal foretages af klubbens revisorer, og regnskabet, der føres af 

klubbens kasserer, skal forelægges til godkendelse på Zontaklubbens årsmøde. 

 

I tilfælde af Aalborg Zontaklubs ophør doneres midlerne til velgørende formål. 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på årsmødet den 3. april 2014. 

 

 

 

 

Legatrejsekassen 

 

BEHOLDNING er pr. 1. april 1996 kr. 10.000. 

Beløbet er skænket af 2 medlemmer af Aalborg Zonta klub (anonymitet ønskes), med den hensigt, 

at pengene skal anvendes som tilskud til rejser i forbindelse med Zonta-arrangementer. 

Pengene er indsat på separat konto nr. 9190-236-56-54320. 

ANSØGNING om tilskud til rejser til et Zonta-arrangement stiles til og behandles af den til enhver 

siddende bestyrelse. 

TILSKUD udgør maks. kr. 1.500 til udenlandske og maks. kr. 500 til indenlandske Zonta-

arrangementer. 

 

Medlemmer, der ikke tidligere har fået andel i midler fra Legatrejsekassen, vil få 1. prioritet ved 

tildeling. 

Der gives maksimalt tilskud til 3 personer pr. arrangement. 

 



REGNSKAB: Der føres særskilt regnskab og protokol over Legatrejsekassens midler og deres 

anvendelse. Regnskabet revideres af Aalborg Zontaklubs revisorer. 

OPLØSNING: Når beholdningen er opbrugt, opløses Legatrejsekassen. 

I tilfælde af Aalborg Zontaklubs ophør doneres midlerne til velgørende formål. 

 

Ovennævnte er vedtaget på årsmøde den 3. april. 2014. 

Ændring af § 10 medlemsmøder vedtaget på ekstraordinært årsmøde 2.maj 2019  

 

 

                                                                              

 

 


