Love for Den Danske Koloni i Schweiz
(indstiftet d. 28. oktober 1934)
(Revideret og vedtaget ved Koloniens generalforsamling i Laupen BE d. 30. oktober 1999)

Navn og Formål:
§1.
Under navnet »Den Danske Koloni i Schweiz« består en forening af fastboende danske i Schweiz,
indstiftet den 28. oktober 1934 i henhold til art. 60 ff. af den schweiziske civillov. Koloniens sæde er
den schweiziske by, hvor formanden har sin bopæl. - Kolonien er politisk og konfessionelt neutral.
§2.
Koloniens formål er at styrke den indbyrdes forbindelse mellem danske i Schweiz og hjemlandet,
udbrede kendskab til Danmark og virke for den kulturelle forbindelse mellem de to lande, samt
varetage medlemmernes interesse såvel i Schweiz som i hjemlandet. Disse formål søges nået ved:
a.
b.
c.
d.

Mindst en gang årligt at afholde et møde til drøftelse af Koloniens anliggender,
At virke som samlingspunkt for spredt boende landsmænd,
At udgive et medlemsblad,
At søge samarbejde med officielle og private institutioner, samt at iværksætte særlige
foranstaltninger i overensstemmelse med Koloniens formål.
Medlemskab.
§3.

Foreningen »Den Danske Koloni i Schweiz« består af:
1. Enkeltmedlemmer og ægtepar,
2. Kollektivmedlemmer,
3. Æresmedlemmer.
Som enkeltmedlem kan optages enhver dansk mand eller kvinde samt udlændinge, der har interesse
for danske forhold.
Som kollektivmedlemmer kan optages firmaer og institutioner, som ønsker at understøtte Koloniens
bestræbelser. De betaler et særligt kontingent og udøver deres medlemsskab ved en delegeret med
enkelt stemmeret.
Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Forslag herom
indsendes til bestyrelsen sammen med begrundelsen. Æresmedlemmer har de samme rettigheder som
enkeltmedlemmer, men er fritaget for kontingent. Indmeldelse af nye medlemmer sker ved
henvendelse til formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.
Har et medlem trods gentagne opfordringer ikke betalt kontingent, kan bestyrelsen slette vedkommendes navn i medlemslisten.
Udelukkelse kan af bestyrelsen anvendes overfor den, der forsømmer sine medlemspligter,
modarbejder Koloniens interesser eller viser sig uværdig til medlemsskab. Udelukkelsen skal
begrundes. Mod en sådan udelukkelse kan vedkommende appellere til generalforsamlingen.

Organisation
§ 4.
Koloniens organer er:
a. Generalforsamlingen,
b. Bestyrelsen,
e. Revisorerne.
ønsker et medlem af bestyrelsen eller en revisor at træde tilbage fra sit arbejde for foreningen, bør
vedkommende mindst tre måneder før generalforsamlingen melde dette til formanden. Således kan
den frie plads udskrives i foreningens meddelelsesblad. Eventuelle kandidater har således tid til at
melde sig til et af bestyrelsens medlemmer med navn og adresse samt et lille levnedsløb indeholdende
oplysninger om herkomst, hvorfor de er kommet her til landet samt hvad de foretager sig. Bestyrelsen
præsenterer kandidaterne for generalforsamlingen og stiller dem til valg.
§ 5.
Generalforsamlingen vælger formanden, bestyrelsen og revisorerne for et år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.
Den modtager beretningen om Koloniens virksomhed og det reviderede regnskab for Kolonien og
Kongens Barmhjertighedsfond til drøftelse og godkendelse. Medlemmer, der ønsker forslag angående
Koloniens virksomhed bragt på dagsordenen, må indsende disse til bestyrelsen senest 10 dage inden
generalforsamlingen.
Afgørelser træffes ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer. Denne
bestemmelse gælder dog ikke for beslutningen om Koloniens opløsning - jfr. § 11.
Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig indbydelse med 21 dages varsel. Indbydelsen må
indeholde den af bestyrelsen fastlagte dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, dens
beslutninger protokolleres. Protokollen offentliggøres i Koloniens meddelelsesblad. Den står til
godkendelse ved den påfølgende generalforsamling.
§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller modtager
opfordring dertil af mindst 30 medlemmer. Andragendet skal indeholde forslag til en dagsorden med
fyldestgørende begrundelse. Forsamlingen skal berammes inden to måneder efter opfordringen.
Denne administreres efter reglerne i § 5.
§7.
Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren og medlemmer, i alt 8 til 12
personer. Den konstituerer sig selv.
Formanden og to tredjedele af bestyrelsen skal være danske statsborgere eller danskfødte.
Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden eller næstformanden med mindst 10 dages varsel.
Bestyrelsen administrerer Kolonien, udfører generalforsamlingens beslutninger, repræsenterer
Kolonien udadtil og udarbejder dagsordenen for møderne. Bestyrelsen administrerer ligeledes
Kongens Barmhjertighedsfond.
§8.
Til behandling af særlige spørgsmål kan formanden med bestyrelsens samtykke indbyde gæster til
bestyrelsesmøderne. Disse deltager under behandlingen af det specielle emne som rådgivere.
Bestyrelsen kan endvidere overdrage bestemte opgaver til enkelte medlemmer, eller nedsætte udvalg.

Ledelsen tilfalder da et bestyrelsesmedlem. - Dette medlem eller udvalg indberetter til bestyrelsen.
Opgavens omfang fastlægges skriftligt og føres til protokol.
Finanser:
§9.
Regnskabsåret er kalenderåret. - Medlemskontingentet fastlægges årligt for alle medlemskategorier
af generalforsamlingen.
Revisionen af regnskabet udføres af to medlemmer, der årligt vælges af generalforsamlingen - jfr. §
4 og 5.
For økonomiske forpligtelser hæfter kun foreningens formue og den kontante beholdning i
foreningens kasse, Enhver personlig hæftning af bestyrelsen eller af foreningens medlemmer er
udelukket, I øvrigt gælder for Den Danske Kolonis virke de retslige bestemmelser som fastlagt i den
schweiziske ZGB.
§ 10.
Er et medlem eller dets nærmeste familie kommet i nød, kan der i enkelte tilfælde ydes et beløb af
Koloniens midler. Koloniens midler kan dog ikke påkræves som stadig sygehjælp eller
arbejdsløshedsunderstøttelse.
Slutbestemmelser:
§ 11.
Beslutning om Koloniens opløsning skal afgøres ved skriftlig afstemning. For gyldig vedtagelse
gælder to tredjedeles flertal af medlemstallet. Opløses Kolonien, skal formuen og kassebeholdningen
deponeres hos Den danske Ambassade i Bern til opbevaring eller eventuelt benyttes til et formål efter
lovens § 2.
§ 12.
Disse love erstatter lovene af 7. november 1998. De er vedtaget af den ordinære generalforsamling i
Laupen BE lørdag den 30. oktober 1999.
For bestyrelsen: Eigil Hansen,
formand

