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Vedtægter for Københavns Zontaklub II 

Senest ændret 07.06.2021 (Punkt 7.7) 

 

§1 

Klubbens navn er Københavns Zontaklub II, NR 822 af Zonta International 

 

§2 – FORMÅL 

Klubbens formål er at fremme Zonta International’s målsætning ved: 

1. at skabe forbindelse og netværk for kvinder fra forskellige erhverv gennem samvær i klubben. 

2. at yde støtte til lokale og/eller internationale hjælpeprojekter. 

3. at øge kontakten mellem kvinder fra forskellige nationer. 

4. at arbejde for at sikre kvindens stilling i juridisk, politisk, økonomisk, sundheds- og erhvervsmæssig 

henseende. 

5. at virke for fred og sammenhold mellem mennesker og nationer. 

6. at stimulere medlemmerne til en positiv samfundsindsats og til at virke for en høj etisk standard 

inden for deres respektive erhvervsområder. 

Klubben er neutral i politisk og religiøs henseende. 

 

§3 MEDLEMSKAB 

3.1  Medlemskabet baseres på det enkelte medlems erhvervstilknytning i henhold til Zonta 

International’s ”klassifikations manual”. Forudsætningen for at blive medlem er, at personen driver 

selvstændig virksomhed eller har eget ansvarsområde inden for den offentlige eller den private 

sektor. Den pågældende skal være beskæftiget mindst 50% af normal arbejdstid. Der lægges 

desuden vægt på, at vedkommende besidder personlige egenskaber til at varetage Zonta 

Internationals interesser.   

3.2  Klubben skal være sammensat i overensstemmelse med Zonta International’s love. Antallet af 

klassifikationer skal være mindst lig med ¼ af klubbens medlemstal. I øvrigt tilstræbes så bred en 

sammensætning som muligt. 

3.3  Medlemskab kan kun opnås gennem opfordring fra klubben. 

3.4  En ikke erhvervsaktiv person kan indvælges, hvis personen gennem en særlig aktiv og fortjenstfuld 

virksomhed gør en indsats, der kan ligestilles med erhvervsarbejde. 

3.5  En kvinde kan udnævnes til æresmedlem, hvis hun har gjort en særlig fortjenstfuld indsats. 

Æresmedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke repræsentere klubben som delegat. 



 

§4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER 

4.1  Forslag til optagelse af nyt medlem fremsendes skriftligt til medlemsudvalget.  Medlemsudvalget 

videresender forslaget til bestyrelsen med en begrundet indstilling.  

4.2  Hvis 2 af bestyrelsens medlemmer går imod forslaget, bortfalder det. I modsat fald udsender 

medlemsudvalget orienterende materiale om Zonta og invitation til deltagelse i et ordinært 

klubmøde til det foreslåede medlem.   

4.3  Bestyrelsen kan herefter anbefale optagelse af det foreslåede medlem, når hun har deltaget i to, 

højst tre klubmøder og så vidt muligt i et orienteringsmøde om Zonta arrangeret af 

medlemsudvalget. Bestyrelsens anbefaling udsendes til medlemmerne i førstkommende 

klubmeddelelse. 

4.4  Medlemmerne kan gøre indsigelse mod forslaget inden for 10 dage efter modtagelsen. Gør 2 

medlemmer indsigelse og bestyrelsen vurderer, at indsigelsen er berettiget, bortfalder forslaget. 

Dette meddeles klubbens medlemmer. 

4.5  Når et forslag om optagelse af et nyt medlem er godkendt, skal bestyrelsens formand rette 

henvendelse til den foreslåede om medlemskab af klubben. 

4.6  Meddelelse om optagelse af et nyt medlem skal tilgå klubbens andre medlemmer i førstkommende 

klubmeddelelse. 

4.7  Såfremt der ikke er nedsat et medlemsudvalg, træder bestyrelsen i udvalgets sted. 

 

§5 – MEDLEMSFORPLIGTELSER 

5.1  Den personlige kontakt mellem medlemmerne er grundlaget for klubbens virksomhed. Derfor skal 

klubbens medlemmer i videst muligt omfang deltage i alle klubbens arrangementer. Er et medlem 

undtagelsesvist forhindret i at deltage, gives besked senest til den i mødeindkaldelsen meddelte 

frist.  

5.2  Medlemmerne har pligt til at betale det på generalforsamlingen vedtagne kontingent, som kan 

opkræves i rater. Kontingentet dækker medlemsgebyr, herunder gebyr for deltagelse i 

klubmøderne. Ved manglende eller for sen afmelding til møderne kan klubbens bestyrelse vælge at 

opkræve et beløb til dækning af de forgæves afholdte udgifter til arrangementet. 

 

§6 – MEDLEMSKABETS VARIGHED 

6.1  Efter 5 års medlemskab er medlemskab af klubben livsvarigt, og klassifikationen opretholdes uanset 

erhvervsophør. 

6.2  Medlemskabet kan ophøre efter bestyrelsens beslutning, hvis et medlem: 

- uden særlig aftale er udeblevet fra mere end 40% af årets møder. 

- det årlige kontingent ikke er betalt. 

6.3  Udmeldelse foretages skriftligt til formanden med virkning fra førstkommende 1. juni. 
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6.4  Meddelelse om et medlems udmeldelse eller udelukkelse af klubben sker i førstkommende 

klubmeddelelse. 

 

§7 – KLUBBENS LEDELSE 

7.1  Klubben vælger en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges en revisor 

samt en suppleant for denne.  

7.2  Valget foregår på generalforsamlingen.   

7.3  For at være valgbar til bestyrelsen kræves mindst et års medlemskab. 

7.4  Forslag til nye medlemmer til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 10. februar. 

7.5  Såfremt der ikke er fremkommet forslag fra medlemmerne, er bestyrelsen forpligtet til selv at 

fremsætte forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. 

7.6  Valg skal foregå ved skriftlig afstemning, hvis dette ønskes af mere end halvdelen af de fremmødte.  

7.7  Bestyrelsen består af formand, næstformand samt yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover 

vælges 2 suppleanter. 

Formanden og næstformanden vælges direkte. Valgperioden er 1 eller 2 år og går fra 01.06-31.05. 

Bestyrelsesmedlemmers valgperiode er 1 eller 2 år. Det skal tilstræbes, at 2 bestyrelsesmedlemmer 

afgår hvert år. 

Et medlem kan højst sidde i en og samme bestyrelsesfunktion i 2 på hinanden følgende år. 

Revisor og revisorsuppleant samt bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med udpegning af evt. sekretær, webmaster 

og kasserer, som kan vælges enten blandt bestyrelsen eller blandt klubbens medlemmer.   

7.8  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved 

simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Klubben 

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

bestyrelsesmedlem.  

 

§8 – UDVALG 

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov til at varetage opgaver defineret af bestyrelsen og/eller Zonta 

International: 

1. Medlemsudvalg 

2. Serviceudvalg 

3. Sponsorudvalg 

4. Programudvalg 

5. Etc. 

 

 

 



§9 – MØDER 

9.1  Ordinære møder holdes den anden mandag i hver måned, dog ikke i månederne juni, juli og august. 

Efter bestyrelsens beslutning kan møder undtagelsesvis holdes på en anden dag. Indkaldelse til 

møder skal ske skriftligt med så vidt muligt mindst 8 dages varsel. Medlemmerne kan medtage 

gæster til møderne. Gæstens navn og stilling angives ved tilmeldingen. Bestyrelsen kan begrænse 

antallet af gæster til de enkelte arrangementer.  

9.2  Generalforsamlingen afholdes normalt på mødet i marts eller april. Indkaldelsen skal ske med 

mindst 14 dages varsel og indeholde dagsorden og de foreliggende forslag hertil.    

På generalforsamlingen skal behandles følgende punkter: 

• Valg af dirigent og referent 

• Formandens beretning 

• Beretning fra udvalg 

• Godkendelse af det reviderede årsregnskab og fremlæggelse af budget for det kommende år, 

herunder fastsættelse af kontingent. 

• Valg af formand 

• Valg af næstformand 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Indkomne forslag. Forslag skal, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være 

bestyrelsen i hænde senest den 10. februar 

• Eventuelt 

9.3  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelse med dagsorden er sket med mindst 14 

dages varsel. Kun forslag, der står på dagsordenen, kan tages under afstemning. Beslutninger 

træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §12. Ingen beslutning kan træffes af mindre end ¼ af 

klubbens medlemmer. Afstemning skal ske skriftligt, hvis mere end halvdelen af de fremmødte 

ønsker det. Ved stemmelighed foretages omvalg. Gentagen stemmelighed afgøres ved lodtrækning. 

Valg af kandidater blandt flere skal altid ske skriftligt.  

9.4  Ekstraordinær generalforsamling kan begæres indkaldt af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 5 

medlemmer eller af klubbens revisor. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med 

angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Ingen andre emner end de på indkaldelsen 

angivne emner kan være genstand for vedtagelse, men andre emner kan om ønsket drøftes.   

Ved en ekstraordinær generalforsamling skal proceduren for generalforsamlingen følges i tillempet 

form.  

 

§10 - ØKONOMISKE FORHOLD 

10.1  Klubbens regnskabsår følger kalenderåret med ikrafttræden 1. januar  

10.2  Kontingentets størrelse vedtages på generalforsamlingen.   

10.3  Bestyrelsen fastlægger betalingen for hvert af klubbens arrangementer. 

10.4  Den obligatoriske årsafgift til Zonta International betales pr. 1. juni på grundlag af medlemskab pr. 

denne dato. Ligeledes 1. juni betales afgift til Distrikt 13 og til den danske landskasse. 
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10.5  Bestyrelsen afholder af klubbens midler sædvanlige udgifter til klubbens drift. Alle finansielle 

dispositioner kræver bestyrelsens godkendelse. 

10.6  Indsamlinger i klubbens navn skal godkendes af bestyrelsen. Ligesom der skal foreligge budgetter og 

regnskab for store arrangementer, der arrangeres af klubben og/eller en gruppe af dens 

medlemmer.  

10.7  Klubbens bankkonto kan disponeres af formand og kasserer. 

 

§11 - VEDTÆGTER 

11.1 Forslag til ændring af klubbens vedtægter fremsendes til medlemmerne sammen ned indkaldelse til 

ordinær eller ekstraordinær generalforsamling 

11.2  Til vedtagelse kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte. 

11.3  For situationer, der ikke omhandles i vedtægterne, gælder Zonta International’s love. 

 

§12 – KLUBBENS OPHØR 

12.1  Forslag til ophævelse af klubben skal optages som særligt punkt på dagsordenen til en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling. 

12.2  Til vedtagelse  kræves ¾ majoritet blandt de fremmødte og derefter bekræftelse med almindeligt 

flertal på det førstkommende ordinære møde, hvor forslaget er eneste punkt på dagsordenen. 

12.3  Ved klubbens ophævelse træffes med almindelig flertalsbeslutning bestemmelse om anvendelse af 

klubbens midler efter at klubbens forpligtelser er opfyldt. Zonta International, distriktsstyrelsen 

samt landsformand underrettes. 

12.4  Klubbens ophævelse kan kun finde endeligt sted med godkendelse af Zonta International’s 

præsident, som tillige kan ophæve klubben, hvis denne ikke opfylder Zonta International’s love og 

formål.  

 

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 7. juni 2021 

Bestyrelsen pr. 07.06.2020: 

Anne Nordsted, formand 

Xenia Nedergaard, næstformand 

Anette Landberg, medlem 

Helle Nebelong, medlem 

Anette Willadsen, medlem 

Kasserer: 

Anette Willadsen   

 



  

 


