
Vedtekter for

Den Norske Forening av 1863,

D.N.F.’s Foredragsfond
og 

Skibsreder Harry Borthens Fond

Vedtatt på generalforsamlingen København den 26. april 1935.

med endringer av 2. mai 1956
med endringer av 27. mars 1963
med endringer av 24. mars 1987
med endringer av 1. april 2003
med endringer av 3. april 2019

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Den Norske Forening av 1863. Foreningens hjemsted er København.

§ 2. FORMÅL
Den Norske Forening av 1863, som er politisk uavhengig, har til formål:

å fremme samkvemmet og samholdet mellom herboende nordmenn og søke bevart 
kjærligheten til Norge,

å være samlingssted i København for nordmenn og venner av Norge,

å virke for utbredelse av kjennskapen til Norge og norske samfundsforhold, - og arbeide for 
forståelse mellom dansker og nordmenn samt fremme det kulturelle samarbeidet mellom 
Norge og Danmark.

Dette gjøres bl.a. i samarbeid med andre herværende norske og/eller danske og nordiske 
organisasjoner/institusjoner, ved feiring av nasjonale høytidsdager og begivenheter, ved å 
arrangere møter og sammenkomster med foredrag, diskusjoner, film, sang, musikk, 
utstillinger, ved utbredelse av lødig norsk litteratur, underholdning samt informasjon om 
Norge og norsk-danske relasjoner.



Til fremme av primære formål disponerer foreningen over 3 fond, Den Norske Forening av 
1863's Foredragsfond til styrkelse av de kulturelle aktiviteter, og Skibsreder Harry Borthens 
Fond til fremme av vennskapet mellom Norge og Danmark.

Egne vedtekter styrer bruken av de 2 ovennevnte fond.

I tillegg ble Den Norske Forening av 1863’s fond opprettet ved 125-års jubileet i 1988. 
Fondets renter og midler anvendes primært av Styret i Den Norske Forening av 1863 til 
spesielle formål. Det er ingen egne vedtekter for dette fondet.

Som medstifter, og tidligere medeier av den nå selveiende Fonden Norges Hus, og som 
nærmere bestemt i dennes vedtekter, er Den Norske Forening av 1863 representert i 
ledelsen for Fonden Norges Hus.

§ 3. MEDLEMMER
Som medlemmer kan opptas nordmenn og venner av Norge. 

Innmeldelse skjer til styret. Utmeldelse skjer også til styret med virkning fra følgende 
kalenderår. 

Styret kan ekskludere et medlem som motvirker foreningens interesser. Et ekskludert 
medlem kan ikke senere gjenopptas som medlem uten Generalforsamlingens samtykke.

Generalforsamlingen kan, etter forslag fra styret, utnevne et særlig fortjent medlem til 
æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen har den øverste myndighet i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen ledes av en ordstyrer, som velges med stemmeflertall, og som ikke må 
være medlem av styret.

Den årlige generalforsamling avholdes innen utgangen av februar måned med følgende 
dagsorden:

1.     Valg av ordstyrer
2.     Avleggelse av årsberetning
3.     Foreleggelse av det reviderte regnskap til godkjennelse
4.     Mulige forslag, bl.a. henleggelse av midler til spesielle formål
5.     Valg av formann
6.     Valg av kasserer
7.     Valg av 2 eller 3 styremedlemmer
8.     Valg av 1 varamann til styret
9.     Valg av 2 revisorer til DNF og Fondene
10.     Fastleggelse av kontingenten for det kommende år



11.     Forslag fra styret eller fra medlemmer
12.     Eventuelt

Den årlige generalforsamling innkalles av styret pr. post/e-post med 14 dagers varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret og skal avholdes når minst 25 
medlemmer skriftlig forlanger det ved henvendelse til styret med angivelse av de saker som 
ønskes behandlet.

Ekstraordinære generalforsamlinger innkalles pr. post/e-post med 14 dagers varsel, med 
angivelse av dagsorden

Valg og beslutninger, som ikke angår vedtektsforandringer, avgjøres ved alm. stemmeflertall.

Forandring av eller tillegg til disse vedtekter kan kun skje på en årlig, ordinær 
generalforsamling. Det kreves samtykke fra minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede 
medlemmer, og minst 2/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være tilstede.
I motsatt fall må ny generalforsamling avholdes. På denne kan saken avgjøres med 3/4 
stemmeflertall, uansett de møtendes antall.

§ 5. STYRET
Styret består av 7 medlemmer som velges på den årlige generalforsamling. Formannen skal 
fortrinnsvis være norsk.

Formannen og kassereren går av hvert år. Av styrets øvrige medlemmer går hvert år 
skiftevis de to eller tre av som har fungert lengst.

I tilfelle fratredelse utenfor tur, velges på første generalforsamling et nytt medlem for resten 
av det fratrådte medlems funksjonstid.

Til styret skal velges to varamenn, hvorav en går av hvert år.

Gjenvalg kan finne sted.

På første styremøte etter den årlige generalforsamling velger styret blant styremedlemmene,
nestformann og sekretær. Formannen eller i hans/hennes forfall nestformannen 
sammenkaller styret, leder dets forhandlinger og drar omsorg for at de vedtatte beslutninger 
bringes til utførelse.

Alle anliggender avgjøres ved stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens 
stemme utslaget. Styret er beslutningsdyktig når 5 medlemmer er til stede.

Styret holder møte så ofte den fungerende formann bestemmer eller når to medlemmer 
forlanger det. Det tas referat fra styremøtene.

Intet styremedlem må knytte foreningens navn til sitt navns underskrift, med mindre 
vedkommende har en generalforsamlings eller styrets bemyndigelse til dette.



Styret ivaretar foreningens anliggender, råder over foreningens inntekter til bestridelse av 
dens utgifter og avlegger regnskap for den årlige generalforsamling.

§ 6. MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastlegges for det kommende år på den ordinære generalforsamling 
og skal betales innen utgangen av første kvartal samme år. Har et medlem tross purring, 
ikke betalt forfallen medlemskontingent innen 1. juli, anses vedkommende som uttrått og må 
på nytt søke medlemsskap.

§ 7. REGNSKAP
Foreningens regnskapsår er kalenderåret.

Foreningens bokføring og regnskap revideres av to revisorer som velges på den årlige 
generalforsamling. Hvert år går den revisor av som har fungert lengst.  Gjenvalg kan finne 
sted.

Årsregnskapet skal tilstilles revisorene senest innen 15. januar og revisjonen skal være 
avsluttet innen 1. februar.

§ 8. OPPLØSNING
Foreningen kan kun oppløses på en årlig, ordinær generalforsamling når 3/4 av de 
fremmøtte medlemmer stemmer for dette og når 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer 
er til stede.

I tilfelle av oppløsning, skal foreningens midler, eiendeler og rettigheter overgis til Fonden 
Norges Hus til forvaltning.

DEN NORSKE FORENING AV 1863's FOREDRAGSFOND

§ 1.



Fondets formål er å utbre og vedlikeholde kjennskapen og forståelsen blandt nordmenn og 
norsk-interesserte i Danmark til norsk åndsliv, historie, forskning og folkelynne gjennom 
norske foredrag, konserter og på annen måte, fortrinsvis innenfor Den Norske Forening av 
1863's rammer.

§ 2.
Fondet ble opprettet av Den Norske Forening av 1863 ved de midler som allerede er 
skjenket til dette formål, og ved midler som måtte innkomme ved gaver, tilskudd, overskudd 
av arrangementer til fordel for Den Norske Forening, samt ved frivillig årlig gave til Den 
Norske Forening av 1863.

§ 3.
De til fondet inntil 1. juli 1935 innkomne midler skal danne fondets grunnkapital.
 
Grunnkapitalen skal være urørlig.

Av de midler fondet mottar etter 1. juli 1935, skal minst halvdelen av de i et kalenderår 
mottatte beløp tillegges grunnkapitalen, mens der av resten skal kunne anvendes inntil 1000
kroner til fondets formål.

§ 4.
Av grunnkapitalens renteavkastning skal minst halvdelen årlig tillegges grunnkapitalen inntil 
denne har nådd 20.000 kroner. Den annen halvdel av renteavkastningen skal etter styrets 
beslutning kunne anvendes til fondets formål. 

Når grunnkapitalen har nådd 20.000 kroner, kan hele dens renteavkastning anvendes til 
formålet.

§ 5.
Fondet bestyres av Styret for Den Norske Forening av 1863.

Fondets regnskaper og beholdninger revideres og kontrolleres av to dertil på Den Norske 
Forening av 1863's generalforsamling valgte revisorer.

Regnskap for fondets midler og virksomhet avlegges på Den Norske Forening av 1863's 
generalforsamling.

§ 6.
Fondets midler anbringes etter styrets beslutning som innskudd i bank eller i sikre 
obligasjoner, og disse deponeres i åpent depot i den bank, som Den Norske Forening 
benytter. Recepissen/kvittering oppbevares av formannen for Den Norske Forening av 1863.
Over fondets grunnkapital kan kun disponeres ved omplassering av midlene, og over 
grunnkapitalens renteavkastning disponeres i henhold til vedtektenes § 4, og da kun ved 
underskrift av minst 5 styremedlemmer og en av de valgte revisorer. 

§ 7.



Ingen forandring i disse vedtekter eller senere vedtekter kan kullkaste § 3, 4 og 9 eller endre 
fondets formål ifølge disse vedtekters § 1.

§ 8.
Forandringer i disse vedtekter kan kun vedtas på ordinær generalforsamling i Den Norske 
Forening av 1863 med fire femtedeler av samtlige tilstedeværende stemmeberettigede 
medlemmers stemmer. To tredjedeler av foreningens stemmeberettigede medlemmer må 
være til stede, i motsatt fall må ny generalforsamaling innkalles med 14 dagers varsel, og 
forslaget i uendret form kan da vedtas med fire femtedeler av de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmers stemmer, uansett hvor mange der er til stede.

Forslag til forandring av disse vedtekter skal innsendes til styret innen 1. januar for å bli 
behandlet på Den Norske Forening av 1863's ordinære generalforsamling, som ovenfor 
bestemt. Forslag til endringer skal meddeles samtidig med innkallelsen til
generalforsamlingen.

§ 9.
Såfremt Den Norske Forening av 1863 skulle bli oppløst, skal fondets midler forvaltes av 
Fonden Norges Hus. 

Skulle, etterat Den Norske Forening av 1863 er oppløst, en annen norsk forening med 
samme formål bli dannet, skal fondets rentemidler under betryggende kontroll av Fonden 
Norges Hus.

SKIBSREDER HARRY BORTHENS FOND
Til minne om hans danskfødte mor, fru Nina Borthen.

Stiftet 8. februar 1938.

§ 1.



Fondets formål er å virke for fremme av vennskapet mellem Danmark og Norge gjennom 
foredrag og på annen måte, fortrinsvis innenfor Den Norske Forening av 1863's rammer.

§ 2.
Fondet er opprettet av Skibsreder Harry Borthen, Oslo, i anledning av foreningens 75 års 
jubileum den 8. februar 1938, til minne om hans danskfødte mor, fru Nina Borthen, som 
hadde fødselsdag samme dag.

§ 3.
De til fondet innkomne midler, engl. £ 250 = d. kr. 5,593,75 skal danne fondets grunnkapital.

Kapitalen skal være urørlig.

§ 4.
Av kapitalens renteavkastning kan de renter, som ikke anvendes i kalenderåret tillegges 
grunnkapitalen.

Renteavkastning skal etter styrets beslutning kunne anvendes til fondets formål.

§ 5.
Fondet bestyres av Styret for Den Norske Forening av 1863.

Fondets regnskaper og beholdninger revideres og kontrolleres av to dertil på Den Norske 
Forening av 1863's generalforsamling valgte revisorer.

Regnskap for fondets midler og virksomhet avlegges på Den Norske Forening av 1863's 
generalforsamling.

§ 6.
Fondets midler anbringes etter styrets beslutning som innskudd i bank eller i sikre 
obligasjoner, og disse deponeres i åpent depot i den banken som Den Norske Forening 
benytter. Recepissen/kvittering oppbevares av formannen for Den Norske Forening av 1863.

Over fondet kan kun disponeres ved omplassering av midlene, og kun ved underskrift av 
minst 5 styremedlemmer og en av de valgte revisorer.

Renteavkastningen disponeres av formann og kasserer etter styrets beslutning.

§ 7.
Ingen forandring i disse vedtekter eller senere vedtekter kan kullkaste § 3, 4 og 9 eller endre 
fondets formål ifølge disse vedtekters § 1.

§ 8.
Forandringer i disse vedtekter kan kun vedtas på en ordinær generalforsamling i Den Norske
Forening av 1863 med fire femtedeler av samtlige tilstedeværende stemmeberettigede 



medlemmers stemmer. To tredjedeler av foreningens stemmeberettigede medlemmer må 
være til stede, i motsatt fall må ny generalforsamling innkalles med 14 dagers varsel, og 
forslaget i uendret form kan da vedtas med fire femtedeler av de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmers stemmer, uansett hvor mange der er til stede.

Forslag til forandring av disse vedtekter skal innsendes til styret innen 1. januar for å bli 
behandlet på Den Norske Forening av 1863's ordinære generalforsamling, som ovenfor 
bestemt. Forslag til endringer skal meddeles samtidig med innkallelsen til 
generalforsamlingen.

§ 9.
Såfremt Den Norske Forening av 1863 skulle bli oppløst, skal fondets midler forvaltes av 
Fonden Norges Hus. 

Skulle, etterat Den Norske Forening av 1863 er oppløst, en annen norsk forening med 
samme formål bli dannet, skal fondets rentemidler styres under betryggende kontroll av 
Fonden Norges Hus. 
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