Vedtægter for Cura
§1: NAVN OG HJEMSTED
1.1 Foreningens navn er Cura.
1.2 Foreningen har hjemsted i Aarhus kommune, Danmark.
1.3 Cura er en netværksbaseret tænketank, der er dannet ved omstrukturering af CURA Ungdom.
§2: FORMÅL
2.1 Cura har som formål,
a) at fremme en saglig samfundsdebat om nationale og internationale forhold blandt andet ud fra
personalisme og naturret
b) at fremme demokratisk samfundsengagement og et aktivt civilsamfund.
§3: MEDLEMMER
3.1 Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der vil yde en aktiv indsats for
gennemførslen af foreningens formål.
3.2 Medlemsåret følger kalenderåret.
3.3 Medlemmer betaler et medlemsbidrag, som for de følgende to medlemsår fastsættes på det
ordinære årsmøde.
3.4 Udøver et medlem en for foreningen skadelig virksomhed, kan dette udelukkes som medlem
ved beslutning i foreningens bestyrelse.
3.5 Personer, der var medlemmer af Cura Ungdom på tidspunktet for omdannelsen af Cura Ungdom
til Cura fortsætter ikke automatisk deres medlemskab, men skal skriftligt meddele bestyrelsen, hvis
de vil opretholde deres medlemsskab. Bestyrelsens godkendelse, jf. pkt. 3.1. er ikke påkrævet i dette
tilfælde.
3.6 Bestyrelsens beslutninger om ikke at optage et nyt medlem eller om at ekskludere et medlem,
kan indbringes for årsmødet.
§4: ÅRSMØDE
4.1 Årsmødet er foreningens højeste myndighed.
4.2 Ordinært årsmøde afholdes hvert år i august eller september.
4.3 Ekstraordinært årsmøde afholdes når formanden, bestyrelsen eller mindst en sjettedel af
medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinært årsmøde skal være indkaldt senest
1 måned efter at krav herom er fremsat.
4.4 Årsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives,
hvilke anliggender der skal behandles på årsmødet. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal
behandles på årsmødet, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

4.5 Emner der ønskes behandlet på et årsmøde skal meddeles skriftligt til bestyrelsen
senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.
4.6 Dirigenten leder forhandlingerne på årsmødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
4.7 Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
c) Forelæggelse af reviderede årsrapporter til orientering
d) Medlemsbidrag for det følgende år
e) Planer og aktiviteter for de kommende år
f) Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt Curas medlemmer
h) Valg af revisor
i) Eventuelt
4.8 De på årsmødet behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne
foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
4.9 Kun Curas medlemmer har stemmeret på årsmødet.
4.10 Personvalg sker ved skriftlig afstemning.
4.11 Over det på årsmødet besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.
§5: BESTYRELSEN
5.1 Foreningens bestyrelse består af 8-10 personer.
5.2 Bestyrelsen har følgende sammensætning:
4-6 medlemmer valgt på årsmødet
4 faste medlemmer valgt af den øvrige bestyrelse.
5.3 Bestyrelsesmedlemmer valgt på årsmødet vælges for 2 år ad gangen.
5.4 De under 5.2. nævnte faste medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Når et fast medlem
udtræder, udpeger den samlede bestyrelse dennes afløser.
5.5 Genvalg og genudpegning til bestyrelsen er muligt.
§6: BESTYRELSENS VIRKSOMHED
6.1 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdt årsmøde med formand, næstformand og
kasserer.
6.2 Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for Curas arbejde og er ansvarlig for udførelsen af dette.
6.3 Bestyrelsen kan ansætte en direktion til varetagelse af foreningens daglige drift eller indgå aftale
med andre om at varetage den daglige drift eller dele heraf.

6.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog
skal bestyrelsen mindst holde møde 2 gange årligt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et
medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom.
6.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer deltager i
mødet. Bestyrelsesmedlemmerne kan deltage telefonisk i et møde.
6.6 En eventuel direktion deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
6.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse
vedtægter.
6.8 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige
medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens
beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har direktionen.
6.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit
hverv.
6.10 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
6.11 Et bestyrelsesmedlem, eller direktionen, må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om
aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller
om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse,
der kan være stridende mod foreningens.
6.12 Bestyrelsen kan meddele prokura.
6.13 Bestyrelsen skal tage stilling, om foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til
foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan i denne forbindelse træffe aftale om optagelse af lån i
anerkendte penge- eller realkreditinstitutter. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og
formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde.
§7: TEGNING OG HÆFTELSE
7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af hele
bestyrelsen.
7.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer eller bestyrelse nogen hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
§8: ÅRSRAPPORT
8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
8.2 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i
overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en
ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter.
8.3 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der
er en følge af foreningens status som forening.

§9: REVISION
9.1 Den i 8.2 nævnte årsrapport skal revideres af foreningens revisor.
9.2 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges det ordinære årsmøde til orientering, jf. 4.7,
litra c.
§10: UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE
10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse
af foreningens midler.
10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af foreningen.
10.3 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en
ledende stilling i foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses
for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til
en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
10.4 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 11.3 nævnte kreds er ikke tilladt.
§11: ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING
11.1 Forslag om ændringer af foreningens vedtægter skal for at få gyldighed vedtages af årsmødet
med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
11.2 Forslag om foreningens opløsning kan kun behandles når mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer har besluttet at stille forslag herom på det ordinære årsmøde, og skal for at få gyldighed
vedtages af årsmødet med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.
11.3 Opløsning sker efter aktieselskabslovens regler om solvent likvidation, og et eventuelt
overskud udloddes af likvidator i overensstemmelse med det i 2.1 nævnte formål og efter
bestyrelsens indstilling.
§12: OVERGANGSBESTEMMELSER
12 Disse vedtægter er godkendt på Curas årmøde den 30. august 2014.

