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LOVE FOR DANSK ZOOLOGISK KONSERVATORFORENING (D.Z.K.) 

                                                                                     7. marts  2015. 
 

§ 1: Formål 
 

Stk.1.                                           Foreningens formål er at samle de zoologiske konservatorer i Danmark og varetage                
                                                    deres interesser ved at: 

a. Hindre og modvirke pression og propaganda mod faget. 
b. Samarbejde med og rådgive myndighederne ved udarbejdelse og forvaltning af 

bestemmelser vedrørende faget. 
c. Arbejde for at højne fagets faglige niveau. 
d. Optage kontakt og samarbejde med lignende organisationer i udlandet. 
e. Optage kontakt med andre organisationer, der har faunaen som interesseområde. 
f. Arbejde for bevarelse af faunaen. 

 
§ 2: Medlemskab 

 
Stk. 1.                           Som aktivt medlem kan optages: 

a. Enhver i Danmark autoriseret momsregistreret zoologisk konservatorvirksomhed, 
ethvert dansk museum eller anden institution med tilladelse til konservering, jf. 
gældende bekendtgørelser fra Miljøministeriet.  

b. Enhver uddannet zoologisk konservator med ansættelse i et af de i punkt a nævnte 
konserveringssteder. 

c. Medlemmer der har opnået aktivt medlemskab før 11. juni 1983 

 
Stk. 2. a.  Som interessemedlem kan optages: 
                                                    Enhver person, institution, virksomhed eller forening i Danmark eller udlandet, der har 
                                                    interesse i D.Z.K.s arbejde og ønsker at støtte dette. 
  Interessemedlemmer betaler et reduceret kontingent. 

Generalforsamlingen kan fastsætte et særligt kontingent for elever under uddannelse i 
D.Z.K.- regi og studerende ved offentlige læreanstalters  konservatorlinier. 

b. Et medlem, der har ydet en særlig indsats for D.Z.K., kan af generalforsamlingen 
udnævnes til livsvarigt æresmedlem. Et æresmedlem bevarer den medlemsstatus 
hun/han har ved udnævnelsen. 

                 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
Forslag til indstilling af æresmedlemmer skal ske efter samme regler som andre forslag 
til behandling på generalforsamlingen (jf. § 6 stk. 2). 

 
 
Stk.3. a.  Et aktivt medlemskab giver ret til én stemme på generalforsamlingen.  

Hvis en virksomhed eller et museum lader sig repræsentere ved en medarbejder, der 
også er aktivt medlem, kan denne kun afgive én stemme på generalforsamlingen. 
Ønsker virksomheden eller museet at benytte sin stemme, skal dette ske skriftligt      
(Jf. § 6 stk. 6). 

b. Interessemedlemmer kan deltage i generalforsamlingen og stille forslag til denne, jf. § 
6 stk. 2, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen, men kan vælges til 
udvalgsposter. 

Stk.4. a.  Skema til ansøgning om medlemskab eller ændring af dette kan fås ved henvendelse til  
  formanden og returneres til denne.  

b. Samtidig med indsendelse af skema med anmodning om optagelse, indbetales et 
indskud til foreningen på 100,00 kr. 

c. Indbetalingskort til betaling af indskud udsendes sammen med ansøgningsskemaet. 
d. Ved ændring af medlemsstatus betales ikke indskud. 
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Stk.5. a.  Afgørelse om erhvervelse af medlemskab træffes af bestyrelsen. Tvivlstilfælde vil blive  
  forelagt den først følgende generalforsamling. 

b. Bestyrelsens afslag kan ankes til den først følgende generalforsamling. 
c. Ved afslag skal det betalte indskud straks returneres. 
 

Stk.6.  Ved ansøgning om medlemskab og ændring af dette kan foreningen forlange at få   
  dokumentation for autorisation, uddannelse, etc. 
 

 
§ 3: Ophør af medlemskab 

 
Stk. 1.  Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden. 
   

Stk. 2. Medlemskab ophører automatisk, når kontingentet ikke er rettidigt indbetalt. Dog skal 
et medlem gøres opmærksom på forholdet ved en anbefalet henvendelse, inden dette 
slettes af medlemslisten.   

 
 

§ 4: Eksklusion 
 
Stk. 1. Såfremt et medlem handler i strid med foreningens interesser eller gør sig skyld i 

uhæderligt eller ukollegialt forhold, kan generalforsamlingen med 3/4 majoritet 
ekskludere vedkommende af foreningen. 

 Afstemningen er skriftlig, og det medlem, afstemningen drejer sig om, kan ikke afgive 
stemme. 

 
Stk. 2. Ved forslag om eksklusion iagttages bestemmelserne i § 6 stk.  2. 

 
Stk. 3. Inden afgørelsen om eksklusion skal medlemmet skriftligt gøres bekendt med det 

forhold, som vedkommende anklages for, og have lejlighed til at fremkomme med sine 
oplysninger og bemærkninger til klagen overfor generalforsamlingen. 

 
Stk. 4. a.  Et medlem, der fradømmes autorisationen, ekskluderes med øjeblikkelig virkning. 
   Forretningsudvalget skal skriftligt gøre medlemmet bekendt med dette. 
 b. Medlemmer, der ekskluderes i henhold til pkt. a, kan ikke gøre krav på et evt. indbetalt 

kontingent. 
 c. Hvis fortabelsen af autorisationen er tidsbestemt, kan den fradømte, når denne atter  
   opnår autorisation, ansøge om et medlemskab under de til enhver tid gældende regler  
  for optagelse. Jf. § 2. 
 
 

§ 5: Foreningens organisation 
 
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand, næstformand og tre 

bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling  
jfr. § 6 stk. 4 – 8. 

 
 
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger desuden to suppleanter til bestyrelsen – 1. og 2. 

 Disse har møderet ved bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret. En suppleant indtræder i 
bestyrelsen, når et af dens medlemmer er udtrådt ved skriftlig ansøgning eller dødsfald.   

 
Stk. 3.                                         Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på tre medlemmer: Formand, 

næstformand og et bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen selv vælger. 
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Stk. 4. Foreningen repræsenteres udadtil af formanden. I dennes fravær af næstformanden eller 
det tredje medlem af forretningsudvalget, eller en repræsentant udpeget af 
forretningsudvalget. 

 
 

Stk. 5.                                         Regnskabet varetages af kassereren. 
                                                   Bestyrelsen vælger  kassereren, der ikke behøver være medlem af DZK. 
 
Stk. 6. Et valg til bestyrelsen er personligt. Dvs. at bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter, 

der repræsenterer en institution eller en virksomhed, ikke kan lade en anden fra samme 
institution eller virksomhed indtræde som afløser i bestyrelsesarbejdet. 

 
Stk. 7.  Hvis formanden træder ud af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger,  fungerer 

næstformanden som formand indtil næst følgende generalforsamling.  
Ved ændringer i bestyrelsens sammensætning  i øvrigt, konstituerer denne sig indtil 
næst følgende generalforsamling med næstformand og det tredje medlem af 
forretningsudvalget.  

 
Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at føre en beslutningsprotokol med referat fra alle 

bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.  
 
Stk. 9. Bestyrelsen udpeger de personer der skal varetage foreningens medelmsinformation, 
                                                     f.eks. redaktør af et blad, webmaster, sekretær og lignende. 
 
 

§ 6: Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. a. Formanden indkalder årligt til ordinær generalforsamling i årets første halvår, med  

mindst en måneds varsel og modtager skriftlige forslag til behandling på 
generalforsamlingen. 

b.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske herom.   

c.  Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling gælder i øvrigt reglerne for 
afholdelse af ordinær generalforsamling. 

 
Stk. 2.  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to 

uger før denne finder sted. 
 
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen indeholdende forslag skal være udsendt til 

medlemmerne senest en uge før mødet. 
 
Stk. 4. Afstemning foretages ved håndsoprækning, hvis ingen fordrer skriftlig 

stemmeafgivelse. Hvis der ved personvalg er flere kandidater, skal afstemningen være 
skriftlig. Afstemningen afgøres ved almindeligt flertal blandt de gyldige stemmer. 

 
 Stk. 5. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, tre bestyrelsesmedlemmer, samt 1. 

og 2. suppleant til bestyrelsen.  
Der vælges en revisor og en suppleant for denne. 

                                                    
 
Stk. 6.  Der kan forud indsendes skriftlige stemmer fra medlemmer, som ikke deltager i 

generalforsamlingen. Disse stemmer arkiveres i fem år. 
 
 
Stk. 7. Bestyrelsen vælges for en treårig periode, således at formanden er på valg et år, 

næstformand og et bestyrelsesmedlem,  samt to bestyrelsesmedlemmer hvert af de to 
følgende år. 
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Stk. 8. 1. og 2. suppleant vælges for et år. Revisor og –suppleant for to år. 
 
Stk. 9.                                          Generalforsamlingen vælger hvert  år medlemmer til det faglige udvalg i henhold til 

bestemmelserne i uddannelsesvedtægterne. 
 
Stk. 10. Hvis et valg medfører rokeringer, der efterlader ubesatte poster i bestyrelsen eller 

udvalg, skal der på samme generalforsamling foretages valg til besættelse af disse.  
 
 

§ 7: Kontingent og regnskab 
 

Stk. 1.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 
Stk. 2.  Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og opkræves af kassereren. 
 
Stk.3.  Årets kontingent skal være indbetalt inden generalforsamlingen. 
 Omkostninger ved inddrivelse af restancer afholdes af restanten. 
 
Stk. 4.  Kontingentet anvendes til løbende udgifter og til varetagelse af foreningens interesser. 

Der fremlægges årligt, ved den ordinære generalforsamling, redegørelse og regnskab 
for alle udgifter. Regnskabet skal godkendes af forsamlingen. 

 
Stk. 5.  a. Medlemmer udsendt for at repræsentere foreningen ved møder og forhandlinger skal  
  have deres direkte udgifter i forbindelse hermed dækket ind. Bilag kræves. 

Sådanne repræsentanter kan derudover modtage et af generalforsamlingen fastsat  
honorar for deltagelse i de nævnte aktiviteter. Dette skal godkendes af bestyrelsen. 
 

b.  Bestyrelsesmedlemmer og formanden for det faglige udvalg kan modtage et af 
generalforsamlingen fastsat honorar.  

 
. 

§ 8: Lovændringer 
 
Stk. 1. Foreningens love kan ændres ved vedtagelse med 2/3 majoritet af afgivne stemmer på 

en generalforsamling. Forslag til ændringer behandles som andre forslag til 
forelæggelse på generalforsamlingen, jf. § 6 stk. 2. 

 
 

§ 9: Foreningens opløsning 
 
Stk. 1.  Ved opløsning af foreningen kræves 3/4 majoritet på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst  fire ugers mellemrum. 
 
Stk. 2. Ved opløsning overdrages foreningens midler til naturbevarende formål efter 

foreningens skøn 
 

§ 10: Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 
 
Stk. 1. Ovenstående love træder i kraft pr. 29. marts 2014. 
   
 
Vedtaget på DZKs generalforsamling d. 7. – 3. 2015. 
 
 
Bestyrelsens underskrifter:    ________________________               __________________________ 
 
 
_________________________       ________________________               _________________________  


