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ANTROPOSOFISK SELSKAB, DANMARK  

Vedtægter vedtaget på selskabets generalforsamling i Aarhus den 6. maj 1984  

 

§ 1.  

Antroposofisk Selskab, Danmark, er den danske afdeling (kaldet landsselskab) af Det Almene 

Antroposofiske Selskab (kaldet hovedselskabet, Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft), hvis 

centrum er Den Frie Højskole for Åndsvidenskab ved Goetheanum, Dornach, Schweiz. Antroposofisk 

Selskab, Danmark, er en selvstændig juridisk person.  

 

§ 2.  

Selskabets opgave er at arbejde for udbredelse af kendskabet til antroposofien og at gøre arbejdet 

med denne frugtbart i dansk kulturliv i overensstemmelse med den beskrivelse af det antroposofiske 

selskabs opgaver, som er givet i dettes vedtægter eller principper, som blev vedtaget ved Det Almene 

Antroposofiske Selskabs grundlæggende forsamling i julen 1923. Selskabet respekterer endvidere de 

senere formulerede vedtægter for Det Almene Antroposofiske Selskab.  

 

§ 3.  

Medlemmerne kan danne lokale og faglige grupper. Nye grupper skal meddele bestyrelsen, at de er 

blevet dannet. Hver gruppe vælger et af sine medlemmer til at repræsentere sig over for bestyrelsen. 

De enkelte grupper er autonome og bestemmer selv deres vedtægter. Dog må disse ikke stride mod 

hovedselskabets og landsselskabets vedtægter.  

 

§ 4.  

Optagelse som medlem sker gennem grupperne. Dog kan optagelse som direkte medlem i 

landsselskabet finde sted gennem generalsekretæren. Alle medlemskort underskrives af 

generalsekretæren eller dennes stedfortræder samt af hovedselskabets formand eller et af denne dertil 

bemyndiget medlem af hovedselskabets bestyrelse. Medlemskab er opnået, når medlemskortet er 

underskrevet af hovedselskabets repræsentant.  

Den anden sætning er ændret på generalforsamlingen 22. maj 2011.  

 

§ 5.  

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingentet til landsselskabet. Kontingentet inkluderer det 

kontingent, som fastsættes af hovedselskabet. De enkelte grupper fastsætter selv deres kontingent som 

inkluderer det kontingent, som fastsættes af landsselskabets generalforsamling.  

Denne paragraf er ændret på generalforsamlingen 22. maj 2011.  

 

§ 6.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5. juni. Generalforsamlingen indvarsles ved brev til 

hvert enkelt medlem senest tre uger inden afholdelsen. Forslag, som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Lovændringer skal vedtages 

af generalforsamlingen. Dens dagsorden skal indeholde følgende punkter:  
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1.Valg af dirigent.  

2.Beretning om selskabets virksomhed  

3.Aflæggelse af reviderede regnskaber  

4.Behandling af indkomne forslag  

5.Valg af revisorer og eventuelt bekræftelse  

af bestyrelsesmedlemmer  

6.Eventuelt  

Første sætning er ændret på generalforsamlingen 17. maj 2003.  

 

§ 7.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig, motiveret begæring af 

en femtedel af selskabets medlemmer. Inden fjorten dage efter modtagelsen af sådan begæring 

indkalder bestyrelsen generalforsamlingen med tre ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt til hvert 

enkelt medlem og skal indeholde dagsorden.  

 

§ 8.  

Selskabet ledes af en bestyrelse på fra 5 til 7 medlemmer. Den udgør sammen med en delegeretkreds 

den udvidede bestyrelse. Nye bestyrelsesmedlemmer indstilles af den udvidede bestyrelse til 

bekræftelse på generalforsamlingen. Hvert år skal de 2 medlemmer af bestyrelsen, som har siddet i 

længst tid efter valg eller tidligere bekræftelse, for eventuelt atter at kunne fortsætte som medlemmer af 

bestyrelsen indstilles af den udvidede bestyrelse og bekræftes af generalforsamlingen. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv, men skifte af formand og generalsekretær skal bekræftes af delegeretkredsen og 

af selskabets generalforsamling. Medlemmerne af delegeretkredsen vælges således, at enhver gruppe 

i selskabet med mindst 7 medlemmer har ret til at sende et medlem. Grupper med 25 medlemmer eller 

derover har dog ret til at sende yderligere et medlem. Delegeretkredsen kan til varetagelse af bestemte 

opgaver supplere sig selv. Medlemmerne kan over for delegeretkredsen foreslå supplering af denne. 

Hvis 7 medlemmer, som ikke er repræsenteret igennem en gruppe, ønsker en repræsentant, har de ret 

til at sende et medlem til delegeretkredsen. Den udvidede bestyrelse har mindst to sammenkomster 

om året. Bestyrelsen udpeger i forståelse med hovedselskabets ledelse en generalsekretær til 

varetagelse af forbindelsen med hovedselskabet.  

Denne paragraf er ændret på generalforsamlingen 17. maj 2003.  

 

§ 9.  

Selskabet tegnes af formanden; ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog af hele bestyrelsen 

efter delegeretkredsens godkendelse. Selskabets hjemsted er København. Årsregnskabet revideres af 

to på generalforsamlingen valgte revisorer. Økonomiske dispositioner, der vil berøre størrelsen af 

kontingentet væsentligt, kræver generalforsamlingens tilslutning. Intet medlem hefter personligt for 

selskabets gæld. Aflønning af eller vederlag til bestyrelsen skal godkendes af delegeretkredsen.  

Sidste sætning tilføjet på generalforsamlingen 17. maj 2003.  
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EFTERSKRIFT  

»Det Almene Antroposofiske Selskabs principper« blev givet medlemmerne af Rudolf Steiner og 

vedtaget af disse ved den grundlæggende generalforsamling i Dornach julen 1923 som grundlag for 

konstitutionen for Det Antroposofiske Selskab og for den højskole, som er indbygget i dette. De 

beskriver, hvorledes arbejdet og det fælles liv skal være i et menneskeligt fællesskab, der er opstået af 

vor tids åndelige impulser.  

»Det Almene Antroposofiske Selskabs vedtægter« svarer til de juridiske bestemmelser i Schweiz for 

offentligt anerkendte foreninger. På grundlag af disse principper og vedtægter kan selskabet med altid 

fornyet kraft stræbe efter at opfylde sin opgave, at pleje sand esoterik i fuld offentlighed.  

Et frit skabende åndsliv forudsætter økonomisk uafhængighed. Det Almene Antroposofiske Selskab og 

Den Frie Højskole for Åndsvidenskab bæres derfor finansielt af bidrag fra medlemmer og venner samt 

af indtægterne fra deres ydelser og formue.  


