Vedtægter for foreningen Cannabis Danmark
§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1. Foreningens navn er Cannabis Danmark.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune eller på en af bestyrelsen besluttet adresse i Danmark.
Stk. 3. Cannabis Danmarks bestyrelse kan registrere yderligere foreningsnavne, hvis dette findes påkrævet med henblik på
en rimelig beskyttelse af foreningens navneretlige interesser.
§ 2. FORMÅL OG AKTIVITETER
Stk. 1. Cannabis Danmarks formål er at fremme interessen og mulighederne for lovlig brug af cannabis til medicinske
formål i Danmark.
Stk. 2. Cannabis Danmark arbejder for, at Danmark kan blive et foregangsland for forskning i medicinsk cannabis samt for
produktion, anvendelse af lovlig cannabis i sundhedssystemet.
Stk. 3. Foreningens aktiviteter omfatter blandt andet indsamling og udbredelse af viden om medicinsk cannabis, politisk
lobyvirksomhed og samarbejde med virksomheder, patienter, læger og forskningsinstitutioner herom.
§ 3. MEDLEMSKAB, PARTNERSKABER OG UDMELDELSE
Stk. 1. Medlemskab af foreningen kan opnås af enkeltpersoner, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.
Stk. 2. Bestyrelsen kan træffe beslutning om indgåelse af aftaler om virksomhedspartnerskaber med virksomheder og
organisationer som har interessefællesskab med foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.
Bestyrelsen kan vederlagsfrit tildele virksomhedspartnere et medlemskab af foreningen. Sådanne medlemsskaber er,
medmindre andet aftales, gyldige så længe virksomhedspartnerskabet består. Der knytter sig ingen særlige rettigheder til
selve medlemsskabet.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt ved almindeligt brev eller pr. email til sekretariatet. Medlemmer kan til
enhver tid udmelde sig af foreningen med umiddelbar virkning. Der sker ikke refusion af kontingent i forbindelse med
udmeldelse.
§ 4. KONTINGENT
Stk. 1. Kontingenter fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen af generalforsamlingen. Kontingentfastsættelse sker som
udgangspunkt forud én gang om året på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentbetalinger følger kalenderåret og opkræves én gang årligt forud. Ved indmeldelse betales altid fuldt
kontingent for det år medlemsskabet etableres.
§ 5. GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1. Generalforsamlingen er Cannabis Danmarks højeste myndighed. Ordinære generalforsamlinger afholdes én gang
årligt senest med udgangen af maj måned. Generalforsamliger skal afholdes i Danmark.
Stk. 2. Indkaldelse til en generalforsamling skal udsendes med almindeligt brev eller pr. email til samtlige foreningens
medlemmer senest 30 dage før afholdelsen. Alle medlemmer, der senest 5 dage før en generalforsamlings afholdelse har
meddelt sekretariatet deres intention om at deltage på generalforsamlingen kan deltage på generalforsamlingen.

Medlemmer, der ikke rettidigt har tilkendegivet deres intention om at ville deltage, kan ikke deltage på
generalforsamlingen.
Stk. 3. Stemmeafgivelse på generalforsamlinger kan ske ved fuldmagt. Fuldmagter skal være skriftlige og utvetydige. Intet
medlem kan som fuldmægtig repræsentere mere end 1 medlem på en generalforsamling. Dog kan flere medlemmer
meddele fuldmagt til bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen og foreningens medlemmer kan skriftligt stille forslag til behandling på den ordinære
generalforsamling. Forslag, der stilles af medlemmer skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før den ordinære
generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer, der modtages senere, vil ikke kunne behandles på generalforsamlingen.
Samtlige forslag skal udsendes pr almindelig post eller pr email til foreningens medlemmer senest 10 dage før den
ordinære generalforsamlings afholdelse. Inden for samme frist og på tilsvarende måde skal det reviderede regnskab og det
af bestyrelsen foreslåede budget for det kommende år udsendes til medlemmerne.
Stk. 5. Alle medlemmer, der deltager på en generalforsamling og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på
generalforsamlingen. Der knytter sig 1 stemme til hvert medlemskab.
Stk. 6. Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af stemmetællere
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer, medmindre andet følger af disse vedtægter, alle beslutninger ved simpelt flertal
blandt de medlemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den
er lovligt indvarslet. Der stilles ingen quorumkrav.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter en motiveret
skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Bestyrelsen skal herefter inden 8 dage indkalde til ekstraordinær
generalforsamling under iagttagelse af den i stk. 2 beskrevne indvarslingsprocedure.
Stk. 9. Dagsordnen for en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde de emner, som er angivet i begæringen om
dennes afholdelse. Bestyrelsen kan dog i tillæg hertil frit sætte andre emner på dagsordenen.
§ 6 LEDELSE
Stk. 1. Cannabis Danmark ledes af en bestyrelse, der består af 3-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der vælges for 2
år ad gangen. Bestyrelsen kan herudover udpege op til i alt 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer
virksomheder eller organisationer, som giver større donationer til foreningen. Sådanne medlemmer kan til enhver tid
fjernes af bestyrelsen eller af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 formand og 2 næstformænd. Disse 3 bestyrelsesmedlemmer, som alle skal
være generalforsamlingsvalgte, udgør formandsskabet i Cannabis Danmark.
Stk. 3. Bestyrelsen varetager foreningens tarv indad- og udadtil under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens løbende drift. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslaggivende.
Stk. 5. Bestyrelsen etablerer et sekretariat, der varetager foreningens daglige aktiviteter. Sekretariatet ledes af en
sekretariatsleder, der udpeges af og som refererer til bestyrelsen.
§ 7 TEGNINGSREGLER
Stk. 1. Cannabis Danmark tegnes af bestyrelsens formand sammen med en næstformand.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til lederen af sekretariatet.
§ 8 HÆFTELSE
Cannabis Danmark hæfter alene for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke uden et selvstændigt ansvarsgrundlag foreningens medlemmer, medlemmer af bestyrelsen eller medarbejdere i
sekretariatet nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
§ 9 EKSKLUSION
Stk. 1. Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes fra Cannabis Danmark, såfremt det pågældende medlem efter
bestyrelsens rimelige skøn har gjort sig uværdig til medlemskab eller har optrådt illoyalt. Et ekskluderet medlem kan inden
for 8 dage fra meddelelsen om eksklusion og med opsættende virkning indbringe eksklusionen for den førstkommende
ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.
Stk. 2. Betaler et medlem ikke forfaldent kontingent, hvorom der med mindst 10 dages interval er fremsendt 2 skriftlige
påkrav pr. almindeligt brev og/eller pr. email, senest 30 dage efter det andet påkravs fremsendelse, ekskluderes
medlemmet automatisk fraforeningen. Sådan eksklusion kan ikke påklages til generalforsamlingen
Stk. 3. Eksklusion påvirker ikke et medlems forpligtelse til at betale det kontingent, der var forfaldent på
eksklusionstidspunktet.
§ 12 REGNSKAB OG REVISION
Cannabis Danmarks regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første år dog fra 30. marts 2017 til 31. december
2017. Der foretages revision og udarbejdes årsregnskab efter regnskabsårets udløb. Revision og regnskab skal udføres og
regnskabet skal påtegnes af foreningens revisor som skal være en registreret eller statsautoriseret.
§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING
Stk. 1. Ændringer af disse vedtægter og gyldigheden af en beslutning om opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af
foreningens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Stk. 2. Medmindre 2/3 af foreningens medlemmer er
tilstede eller repræsenteret på en generalforsamling, kan der ikke træffes beslutning om vedtægtsændringer eller
opløsning af foreningen på den pågældende generalforsamling. I sådanne situationer kan bestyrelsen beslutte at indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling under iagttagelse af den i § 5, stk. 2 beskrevne procedure til behandling af sådanne
spørgsmål. På en således indkaldt ekstraordinære generalforsamling kan der træffes beslutning om vedtægtsændringer og
opløsning af foreningen i henhold til stk. 1. Stk. 3. Ved opløsning af Cannabis Danmark udloddes foreningens nettoformue
til et af bestyrelsen fastsat almennyttigt formål, der efter bestyrelsens rimelige skøn står i et naturligt forhold til
foreningens overordnede formål. Stk. 4. Vedtægtsændringer har alene virkning fra deres vedtagelse og fremadrettet.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den [dato] 2019.
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