Vedtægter for Støtteforeningen ’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’
§1 Formål
Foreningen er en alment velgørende forening med det formål at administrere økonomiske midler for
’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’.

§2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er xxxxxxxxxx Kommune.

§3 Optagelsesbetingelser
1) Som medlem kan optages enhver privatperson, der ønsker at støtte foreningens arbejde.
2) En enig bestyrelse kan vedtage at ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens overbevisning ikke
arbejder for foreningens formålsparagraf eller kommer med ytringer, der er i strid med foreningens
værdigrundlag.

§4 Kontingent
Generalforsamlingen kan træffe beslutning om kontingent for et år ad gangen. Ved foreningens stiftelse er
der ikke truffet beslutning om kontingent.

§5 Generalforsamling
1) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i xxxxxxx måned og indkaldes med mindst to ugers
varsel på en sådan måde, at flest mulige medlemmer bliver opmærksom herpå.
2) Et flertal af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler.
3) Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
d. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
e. Fastsættelse af kontingent
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer
g. Behandling af indkomne forslag
h. Eventuelt

§6 Bestyrelse
1)
2)
3)
4)

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af minimum tre personer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen aftaler selv opgavefordeling og ansvarsområder.
Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger og informerer medlemmerne, når det findes
relevant.

§7 Regnskab
1) Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2) Foreningens regnskab opdeles i resultatopgørelse og balance.
3) Enhver udgift og indtægt dokumenteres efter regnskabslovens regler.

§8 Tegningsregler
1) Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
2) Betaling af foreningens løbende udgifter med indtil kr. 2.500 pr. transaktion kan dog foretages af et
af bestyrelsen udpeget medlem.

§9 Hæftelse
Foreningen hæfter udelukkende med sin til enhver tid værende formue.

§10 Vedtægtsændringer
1) Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
2) Ændringsforslag til vedtægterne offentliggøres ved generalforsamlingens indkaldelse.

§11 Opløsning
1) Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling med 2/3 af de
fremmødtes stemmer.
2) Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue Dansk Flygtningehjælp.

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. xx/xx xxxx.

