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Vedtægter for PF Bitter
§1. Klubbens navn er PF Bitter
Stk. 2. Klubben er tilsluttet Polyteknisk Forening, og skal opfylde de standardregler, der er vedtaget af PF's
fællesråd, ifølge statuttens § S.39 af 10/4 2003.
 §2. Klubbens formål er at skabe et fællesskab, hvori man kan nyde og diskuterer bitre som både kan være
med og/eller uden alkohol. Dette omfatter både faglige og sociale interesser.
Stk. 2. Klubben agter ikke at søge PF om penge.
 §3. Medlemsberettigede er personer over 18 år, som er studerende på DTU.
Stk. 2. Personer der falder uden for disse kategorier, kan ansøge klubbens bestyrelse om medlemskab.
Stk. 3. Der kan gives kontingents rabat til personer der tilhører følgende kategorier:
■ Folk der er, eller har været medlem af PF.
■ Ansatte i PF.
Stk. 4. Der skal som minimum være 10 medlemmer af klubben. Af klubbens medlemmer skal mindst
2/3-dele være indskrevne studerende ved DTU.
Stk. 5. Medlemmer af klubben hæfter ikke for klubbens økonomi.
 § 4. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Alle personer med gyldigt medlemskab har taleog stemmeret ved generalforsamlingen. Gyldigt medlemskab opnås ved indskrivelse hos PF Bitter
Stk. 2. PF's procedureregler benyttes ved generalforsamlingen, hvis andet ikke vedtages.
 §5. Hvert år afholdes en ordinær generalforsamling, der med angivelse af dagsorden skal indkaldes
skriftligt, med 14 dages varsel.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende:
■ Valg af dirigent.
■ Den afgående formands beretning.
■ Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab.
■ Valg af formand
■ Valg af kasserer
■ Valg af bestyrelse.
■ Indkomne forslag.
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■ Eventuelt.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv eller vælges direkte. Kassererens navn skal fremgå af referatet.
Bestyrelsen skal mindst bestå af formand, kasserer, næstformand samt 2 ordinære medlemmer.
Lovændringer skal være et særligt punkt på dagsordenen. Forslag under §5 stk. 7. skal være tilgængeligt 7
dage før den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig såfremt 10 % af medlemmerne, dog mindst 7
er tilstede.
Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage efter afholdelsen
af ordinær generalforsamling indkalde til ekstraordinær generalforsamling med uforandret dagsorden.
Denne generalforsamling vil være beslutningsdygtig uanset fremmøde.
§6. Minimum 5 medlemmer af klubben skal til alle tider være til stede før der kan afholdes et møde
Stk. 2. Møder kan ikke afholdes det samme sted 2 gange i træk.
Sted er defineret som 39 eller flere meter fra formandsplacering (møde start) til formandsplacering (møde
start).
Stk. 3. Møder indkaldes mindst 4 (96 timer) dage før afholdelse. Der afholdes minimum 1 møde pr kvartal.
Stk. 4. Ved mødestart åbnes en bitter.
Stk. 5. Hvis der ikke er mere bitter til mødet, så er mødet slut. Mødet kan dog genoptages ved anskaffelse
og åbning af mere bitter.
Stk. 6. Man serverer bitter til sidemanden på ens venstre hånd. Bitter medbringer starter serveringen.
Stk. 7. Man serverer aldrig til sig selv.
Stk. 8. Ved bitter spild skal den ansvarlige for spildet, drikke 0.5 liter vand, før personen må indtage bitter
igen.
Stk. 9. Der opfordres til sang ved afslutning af mødet.
Stk. 10. Bitter medbringer er ansvarlig for mødets faglige indslag.
Stk. 11. Det skal fremgå af mødeindkaldelsen hvem der er bitter medbringer.

