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AKADEMIETS VEDTÆGTER 
vedtaget på generalforsamlingen den 20. november 2008 

 
 
 
§ 1. Gastronomi er reflektion over mad, drikke, kogekunst, måltid og 
madkultur. Akademiets formål er at udbrede viden om disse områder 
samt fremme deres kvalitet gennem kritisk reflektion forbundet med 
praktiske initiativer. 
 
§ 2. Akademiets formål fremmes ved publicistvirksomhed, afholdelse 
af medlemsmøder og offentlige arrangementer, tildeling af diplomer, 
stipendier og præmier samt ved andre foranstaltninger. 
 
§ 3. Optagelse af nye medlemmer og udnævnelse af æresmedlemmer 
sker efter indstilling fra akademiets præsidie ved afstemning på en 
generalforsamling. 
 
Medlemmerne kan være ordinære medlemmer og æresmedlemmer, 
som er bosat i Danmark samt korresponderende medlemmer, som er 
bosat uden for Danmark. 
 
§ 4. Akademiets daglige ledelse varetages af et præsidium, bestående 
af en præsident, en vicepræsident, en sekretær samt en kasserer. De tre 
første vælges for tre år ad gangen, med een hvert år. Kassereren vælges 
for tre år ad gangen. Opstår en vakance inden for en valgperiode, 
indvælger præsidiet et nyt præsidiemedlem blandt akademiets 
medlemmer for perioden indtil til den næste generalforsamling. 
 
Akademiet og præsidiet træder sammen efter indkaldelse af 
præsidenten. 
 
Præsidenten leder forhandlingerne i akademiets forsamlinger og i 
præsidiet. Har præsidenten forfald, træder vicepræsidenten i hans sted. 
 
Akademiets interne korrespondance finder sted pr. email, og det er 
medlemmernes eget ansvar at være i stand til at modtage emails  med 
mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. 
 
§ 5. Akademiet tegnes af to præsidiemedlemmer i forening. Bank- og 
postfuldmagt kan endvidere udstedes til kassereren. 
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§ 6. Midler til Akademiets drift fremskaffes ved medlemskontingent 
og andre indkomster. 
 
Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer betaler ikke 
kontingent. 
 
Akademiet kan modtage gaver, samt private og offentlige tilskud. 
 
Akademiets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
 
§ 7. Akademiets generalforsamling afholdes i februar og indkaldes 
skriftligt af præsidiet ved brev/email til medlemmerne med mindst fire 
ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.  
 
Indsendte forslag fra ordinære medlemmer kan - dersom de ikke 
allerede er på den udsendte dagsordenen - behandles på 
vedkommende generalforsamling, såfremt de er præsidiet i hænde 
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 8. Ordinær generalforsamling skal afholdes inden kalenderårets 
udgang. Dens dagsorden skal omfatte: 
 

1. valg af dirigent, 
2. præsidiets beretning om akademiets virksomhed i det 

forløbne år, 
3. fremlæggelse af akademiets, dets fondes og dets legaters 

reviderede regnskaber, til godkendelse, 
4. fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år, 
5. valg af præsident, vicepræsident eller sekretær, 
6. valg af kasserer, 
7. valg af revisor, 
8. tildeling af diplomer, stipendier, præmier og priser, 
9. dispositioner til fremme af akademiets formål, 
10. optagelse af nye medlemmer og udnævnelse af 

æresmedlemmer, 
11. indkomne forslag fra præsidiet og medlemmerne, 
12. eventuelt. 

 
 

§ 9. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af præsidiet og 
skal, såfremt det kræves af mindst en tredjedel af de ordinære 
medlemmer, indkaldes snarest med sædvanligt varsel, jfr. § 7. 
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§ 10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle sager, med 
undtagelse af sager om vedtægtsændringer (se §12) samt om 
akademiets opløsning (se §13). 
 
Æresmedlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. 
 
 
§ 11. Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved 
håndsoprækning med mindre mindst et medlem forlanger skriftlig 
afstemning.  
 
Til vedtagelse af forslag kræves simpelt flertal. Dog kræves kvalificeret 
majoritet, (jfr. §12 og §13) til vedtagelse af vedtægtsændringer og til en 
beslutning om Akademiets opløsning. 
 
Der kan stemmes ved fuldmagt, idet der kun kan gives een fuldmagt til 
hver deltager i generalforsamlingen. 
 
§ 12. Ændring af Akademiets vedtægter kræver, at mindst 2/3 af 
samtlige ordinære medlemmer stemmer for ændringsforslag ved en 
generalforsamling eller ved en urafstemning, (se §15). 
 
§ 13. Opløsning af Akademiet kræver, at 3/4 af samtlige ordinære 
medlemmer stemmer for et forslag herom, ved en generalforsamling, 
eller ved en urafstemning, jfr. §15. 
 
Den opløsende generalforsamling, eller den opløsende urafstemning, 
skal fatte beslutning om anvendelsen af de akademiet tilhørende 
midler. 
 
§ 14. Urafstemning kan kun komme til anvendelse i spørgsmål om 
vedtægtsændringer eller om opløsning af akademiet. og besluttes af 
præsidiet og foretages ved afgivelse af stemmer pr. brev eller email.  
 
Vedtægtsændringer er vedtagne, såfremt 2/3 af medlemmerne ved 
urafstemningen har stemt for ændringerne. 
 
Akademiet er opløst, såfremt mindst 3/4 af de ordinære medlemmer 
ved urafstemningen har tiltrådt et forslag herom. 
 
Dette forslag om opløsning skal indeholde forslag til beslutning om 
anvendelsen af Akademiets eventuelle formue. 
 
§ 15. Medlemmer, som undlader at betale medlemskontingent, eller 
som viser mangel på interesse for akademiets arbejde, kan af præsidiet 
foreslås ekskluderede. Afgørelse om eksklusion træffes ved simpelt 
flertal, i henhold til §10 og §11. 
 
 


