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Vedtægter for Grandmothers Circle the Earth – Danmark
Vedtaget på generalforsamling 11. april 2021
§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark”
§ 2 Hjemsted
Foreningen har hjemsted på Forkvindens adresse.
§ 3 Formål
I ”Grandmothers Circle the Earth – Danmark” arbejder vi for:
• At tage vare på Moder Jord for de næste 7 generationer
• At styrke os som kvinder i at stå i egen kraft
• At starte og støtte lokale Cirkler
• At gennemføre aktiviteter/retreats regionalt og nationalt
• At involvere medlemmerne i alle led.
•

Vi arbejder spirituelt ud fra bevægelsens værdier og bruger bøn, ceremoni og andre spirituelle tilgange.

•

Vi efterlever Cirklens Etik i ord og i handling i alt, hvad vi foretager os.
Vi støtter hinanden ved at arbejde sammen ”2&2”.
Vi samarbejder internationalt med andre Grandmother-bevægelser og bevægelser, der har samme sigte
som os.
§ 4 Medlemmer
Alle kvinder kan optages som medlemmer.
§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse kan ske ved skriftlig/elektronisk meddelelse til Fællescirklen.
Refusion af kontingent kan ikke finde sted.
§ 6 Kontingent
Alle medlemmer betaler et årligt kontingent.
Beløbets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling og skal betales senest 31. januar i det år,
som kontingentet dækker.
§ 7 Fællescirkel
Foreningen ledes af en Fællescirkel, der
består af 6 temacirkler.
På den årlige generalforsamling vælger medlemmerne 6 Cirkelholdere samt 2 Medhjælpere:
• Forkvinde
• Resursevogter og Resursevogtermedhjælper
• Jordmodercirkelholder og Jordmodermedhjælper
• Aktivitetsholder
• Formidler
• Visdomsvogter.
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Cirkelholderne vælges for en 2-årig periode, således at Forkvinde, Aktivitetsholder og Formidler vælges
i lige år, og Jordmodercirkelholder, Resursevogter og Visdomsvogter vælges i ulige år.
Resursevogtermedhjælper og Jordmodermedhjælper vælges for 1 år.
Fællescirklen mødes efter behov, dog minimum 4 gange årligt.
Forkvinde indkalder og Visdomsvogter skriver referat af møderne. Referater gemmes i arkiv og er
tilgængelige ved henvendelse.
§ 8 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 9 Forpligtelser
For Foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt
ansvar for Foreningens forpligtigelser.
Foreningen tegnes af Forkvinde og Resursevogter.
§ 10 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april.
Indkaldelse til generalforsamling foregår skriftligt/elektronisk til alle medlemmer med mindst 1 måneds
varsel.
Beslutninger tilstræbes afgjort ved konsensus.
Afgørelser kan dog i helt særlige tilfælde træffes ved 2/3 flertal blandt de fremmødte.
Afstemning foregår ved håndsoprækning medmindre mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er flg.:
1. Valg af dirigent
2. Ved mere end 15 fremmødte: Valg af 2 stemmetællere
3. Valg af referent
4. Valg af intern revisor
5. Fremlæggelse og godkendelse af Forkvindens årsberetning
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved Resursevogteren
7. Indkomne forslag
8. Valg til Fællescirklen
9. Budget for det kommende år - herunder kontingentfastsættelse
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt/elektronisk være Fællescirklen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af Fællescirklen med 1 måneds varsel.
Såfremt mindst 25 % af medlemmerne, med angivelse af dagsorden, skriftligt anmoder Fællescirklen
herom, skal denne indkalde til ekstraordinær generalforsamling - ligeledes med 1 måneds varsel.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte for at træde i kraft.
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§ 11 Eksklusion
Hvis Foreningen modtager klager over medlemmers opførsel i relation til formålet med Foreningen, kan
Fællescirklen rette skriftlig henvendelse til medlemmet og i gentagne eller meget grelle tilfælde indkalde
medlemmet til møde og/eller indstille til generalforsamlingen at medlemmet ekskluderes.
§ 12 Opløsning
Bestemmelse om opløsning af Foreningen kan kun tages på en generalforsamling som er indkaldt med
dette formål og kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning.
Opløses Foreningen overgår dens aktiver til en eventuel ny forening eller til et formål med samme sigte
som Foreningens, som vedtages på en generalforsamling ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

