
 

 

Anmærkninger til forslag til nye vedtægter for Academicum Catholicum 2018. 
 
 
De gældende vedtægter: Love for Academicum Catholicum af 16. marts 1966 (“Love” i det 
følgende) har på væsentlige punkter overlevet sig selv. 

 Dette gælder således især på grund af de ændrede lovgivningskrav til foreningsdrift samt 
det forhold, at det har vist sig uhyre vanskeligt at sammensætte en bestyrelse med 7-8 medlemmer 
som det er foreskrevet i Love. Et krav, der i øvrigt i dag forekommer både overflødigt og 
bureaukratisk, ikke mindst på baggrund af de vanskeligere forhold for foreningslivet, som vi har 
oplevet, og som også AC har kunnet mærke. Man kan også nævne andre behov for forenklinger af 
teksten, jf. bemærkningerne nedenfor.  

 Bestyrelsen har derfor fundet det ikke blot formålstjenligt, men også påkrævet af hensyn til 
foreningens funktionsduelighed at udarbejde et forslag til et nyt sæt vedtægter, som hermed 
forelægges en ekstraordinær generalforsamling til drøftelse og evt. godkendelse i 
overensstemmelse med Love § 19. 
 
Bemærkninger til de enkelte ændringsforslag: 
 
§ 1: Indeholder bestemmelsen om foreningens navn og overordnede struktur.  Navnet bevares ud 
fra et hensyn til den historiske kontinuitet, og det findes fortsat egnet som markør af, at der er tale 
om en forening, som ønsker at fastholde et akademisk niveau.   
 Da der (så vidt vides) findes tilsvarende foreninger med samme navn i andre nordiske 
lande, fastslås det, at den er en dansk forening. Hovedsædet er København; men det forudses, at 
der kan oprettes lokalafdelinger med tilknytning til akademiske miljøer/universitetsmiljøer andre 
steder i Danmark. Til gengæld udgår bestemmelsen om en Århusafdeling ( jf. Love § 10, stk. 1). 
 Det bemærkes dog, at med den sociologiske udvikling som følge af øget globalisering og 
immigration) der er sket inden for katolicismen i Danmark, især over de senere årtier, er det blevet 
endnu mere realistisk end hidtil også at gennemføre arrangementer på andre sprog end dansk. 
 
§ 2 Udbygger i stk. 1 beskrivelsen af foreningens formål og tilføjer - i stk. 2 og 3 -, hvordan formålet 
kan virkeliggøres. Hermed ønskes ikke mindst en markering af AC’s identitet som katolsk forening 
samtidig med, at åbenheden over for det omgivende samfund understreges. 
 
§ 3: Er udtryk for en à jour føring af den gældende § 3 under hensyn til internationaliseringen. 
Bemærk at stk. 2 om dispensation for adgangskravene er mindre restriktiv end Love § 3. 
 
§ 4: Betingelserne for at slette restanter er præciseret, idet der nu kun kræves simpel 
stemmeflerhed herfor på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Der kræves dog, at 
”ganske særlige grunde taler herfor.” 
Stk. 4 svarer til Love § 5. Det bemærkes, at bestemmelserne i Love § 6 må anses for overflødige, 
hvorfor de er udgået. 
 
§ 5 er en uændret gentagelse af Love § 7, stk. 1. 
  
§ 6 er en forenkling af Love § 7. 
 
§ 8, stk. 1 Antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra syv/otte i Love § 10 til ”minimum tre”. 
Dette antal svarer til de sædvanlige “kernefunktioner” i den normalt fungerende AC-bestyrelse: 
formands-, kasserer- og sekretærfunktionen – og er udtryk for ønsket om en forenkling dikteret af 
de erfaringer, man hidtil har indhøstet i bestyrelsesarbejdet. Det har således igennem adskillige 
valgperioder vist sig umuligt at leve op til kravet om syv til otte medlemmer. Fx bestod den 
siddende bestyrelse på 2016-generalforsamlingen af kun tre medlemmer og den nuværende af 
blot seks. 



 

 

 Men der gives mulighed for at supplere bestyrelsen med flere generalforsamlingsvalgte 
medlemmer samt for medlemmer valgt af de afdelinger, der måtte blive oprettet ved andre 
akademiske miljøer, typisk landets øvrige universitetsmiljøer, samt af foreninger, som i fremtiden 
måtte fusionere med AC. Desuden hjemles mulighed for at der vælges suppleanter. 
 
§ 9: Indeholder i stk. 1 den ændring i forhold til Lovene § 10, stk. 1, at formanden nu ikke længere 
skal vælges af den konstituerende generalforsamling, men derimod i det umiddelbart herefter 
følgende bestyrelsesmøde. hvor der også vælges en næstformand. Der indføres som et nyt 
begreb en næstformand, idet det ses som praktisk, uden diskussion, altid at have et 
bestyrelsesmedlem, som kan træde ind som formand i tilfælde af dennes forfald.  
Stk. 2 indeholder en ny bestemmelse om bestyrelsens beslutningsdygtighed: den forudsætter, at 
mindst to medlemmer (nemlig formanden og mindst ét yderligere medlem) - altså en majoritet af 
det, der kan betegnes for “kernebestyrelsen” på tre medlemmer - er til stede. 
 
§ 10: Indeholder tegningsreglerne i en lettere forenklet form. 
 
§ 11: Regnskabsåret skal fremtidigt følge kalenderåret. 
 
§ 12: Er ændret, således at der gives hjemmel til at indkalde ordinære generalforsamlinger ved 
meddelelse per mail.  
ad stk. 4 bemærkes, at det af hensyn til omlægningen af AC’s regnskabsår til kalenderåret fra 
perioden 01.04.- 31. 03. er nødvendigt at ændre tidspunktet for den ordinære generalforsamling. 
 
§ 16, stk. 2: Indeholder den ændring i forhold til Loves § 18, stk. 2, at det ved foreningens 
opløsning kræves, at AC’s formue skal anvendes til beslægtede formål i katolsk regi. Der tænkes 
hermed på andre katolske foreninger eller på Sankt Andreas Biblioteket, som udtrykkeligt nævnes 
 
§ 17: Ændringsproceduren er smidiggjort. 
 
§ 18: Vedtægterne træder i kraft 15. juni 2019, dvs. umiddelbart ved vedtagelsen og med virkning 
for den ordinære generalforsamling, der afholdes samme dag. Men da reglerne om 
generalforsamlingens afholdelse er uændrede, får det ingen betydning. Dog vil der nu kun være 
krav om, at der skal vælges en bestyrelse på tre medlemmer for perioden frem til udgangen af 
kalenderåret 2020.    
 
På bestyrelsens vegne 
 
Niels-Henrik Assing, maj 2019 
 
 
  


