VEDTÆGTER

Foreningen Frivillighedens Hus i Sønderborg Kommune.
§ 1 Navn og hjemsted
Navn:
Hjemsted:

Foreningen Frivillighedens Hus i Sønderborg Kommune
Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

§ 2 Formål
Stk. 1
Foreningen er bestående af frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i
Sønderborg Kommune.
Foreningens formål er, at:





Understøtte, udvikle og synliggøre alle frivillige sociale foreninger i Sønderborg
Kommune
Være knudepunktet for udvikling af samarbejdet mellem de frivillige sociale
foreninger, mellem foreningerne og Sønderborg Kommune og mellem
foreningerne og det omgivende samfund
Gøre det attraktivt, at være frivillig i Sønderborg Kommune
Forestå driften af Frivillighedens Hus iht. samarbejdsaftale med Sønderborg
Kommune

Stk. 2
For at sikre de enkelte foreningers/organisationers tilhørsforhold til foreningen,
tilbyder Frivillighedens Hus besøg i lokalområderne med henblik på støtte og
rådgivning. Eksempelvis ved besøge Nordborg, Gråsten, Broager, Sydals,
Augustenborg og Sundeved med udgangspunkt i foreningernes behov, således at der
i lokalområderne tilbydes samme servicering, som foreningerne modtager i
Sønderborg.
Stk. 3
Derudover er formålet at styrke samarbejdet mellem foreningen og kommunen iht.
samarbejdsaftalen.
Stk. 4
Foreningen er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.
§ 3 Medlemmer
Stk. 1
Som medlemmer kan optages:
Foreninger der udfører frivilligt socialt eller sundhedsfremmende arbejde i
Sønderborg Kommune og som er optaget i kommunens Frivillig guide.
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Foreningens medlemsliste danner grundlaget for Frivilligguiden, som er foreningers
og borgernes mulighed for en samlet oversigt over frivillige sociale og
sundhedsfremmende foreninger og disses kontaktpersoner i hele kommunen.
Projekter med socialt og sundhedsfremmende formål, hvor den frivillige ulønnede
indsats er en væsentlig ingrediens.
Stk. 2
Private og offentlige virksomheder/institutioner samt enkeltpersoner kan efter
beslutning i bestyrelsen optages som medlemmer, dog uden valg- og stemmeret.
Stk. 3
Ind - og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Frivillighedens Hus.
Stk. 4
På det årlige repræsentantskabsmøde vælger foreningerne bestyrelsen. Frivilligguiden danner grundlaget for hvilke foreninger, der kan deltage ved
repræsentantskabsmødet. Hver forening 1 stemme
Det tilstræbes, at de 7 pladser i bestyrelsen besættes med én repræsentant fra hver
af de 7 grupper - som beskrevet i Frivilligguiden.








Misbrug
Børn, unge og familier
Ældre
Sundhed, sygdom og handicappede
Vennekredse og frivillige ved plejecentre
Indvandrere, flygtninge og etniske mindretal
Humanitært og kirkeligt arbejde

Grupper og projekter, der ikke er omfattet af ovennævnte, kan optages som
medlemmer efter beslutning i bestyrelsen.
§ 4 Kontingent
Stk. 1
Medlemskab er gratis.
§ 5 Repræsentantskabs møde.
Stk. 1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af marts.
Der indkaldes skriftligt via mail og opslag på foreningens hjemmeside med mindst 4
ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Stk. 2
Alle fremmødte medlemmer har taleret. Hver forening, gruppe og projekt har én
stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde.
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Stk. 3
Repræsentantskabsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
 Valg af dirigent.
 Valg af referent.
 Valg af 2 stemmetællere.
 Bestyrelsens årsberetning forelægges til godkendelse.
 Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 Bestyrelsens mål og visioner for det kommende år fremlægges til drøftelse.
 Indkomne forslag.
 Valg af bestyrelse.
 Formanden vælges i lige år ved direkte valg for en periode på to år og skal
opnå simpelt flertal.
 Der vælges yderligere 6 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år,
således:
 I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
 I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
 Hvert år vælges en 1. og en 2. suppleant.
 Valg af 2 bilagskontrollanter. Valget gælder for et år ad gangen.
 Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter. Valget gælder for et år ad gangen
 Eventuelt.
Stk. 4
Genvalg til alle poster kan finde sted. Formand og næstformands posterne kan ikke
besættes af byrådspolitikkere eller ledende embedsmænd inden for foreningens
dækningsområde.
Stk. 5
Regnskab og budget udsendes til medlemmerne senest 8 dage før
repræsentantskabsmødet.
Stk. 6
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før og skal udsendes til medlemmerne sammen med
regnskab og budget.
Stk. 7
Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves det, at der ved
beslutning om nedlæggelse af foreningen opnås mindst 3/4 af de afgivne stemmer
for forslaget ved et ordinært repræsentantskabs møde.
Opnås dette ikke kan der afholdes ekstranært repræsentantskabs møde, hvor
almindeligt flertal kan beslutte nedlæggelse.
Stk. 8
Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
ændringsforslag. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinært
repræsentantskabs møde, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med
almindeligt stemmeflertal.
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§ 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Stk. 1
Ekstraordinært repræsentantskabs møde afholdes, når bestyrelsen beslutter det,
eller 3/4 af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver hvilke emner,
der ønskes behandlet.
Stk. 2
Ekstraordinært repræsentantskabs møde indkaldes skriftligt (mail) senest 14 dage
efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter
begæringen er modtaget.
Stk. 3
Hvis ikke mindst ½ af de frivillige sociale foreninger, der har ønsket det
ekstraordinære repræsentantskabs møde indkaldt, er til stede på det ekstraordinære
repræsentantskabs møde, kan dagsordenen forkastes.
Stk. 4
Tale- og stemmeret følger de for det ordinære repræsentantskabs møde gældende
regler.
§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på Repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær på det
førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.
Suppleanter indtræder fuldgyldigt i bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmer udgår af
bestyrelsen.
Suppleanter kan deltage i alle bestyrelsesmøder – med taleret, men uden
stemmeret.
Bestyrelsen kan beslutte, at vælge kasserer og sekretær uden for bestyrelsens
kreds. Disse har dog ikke stemmeret.
Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes mindst
4 gange årligt, eller når formanden finder det fornødent eller når 4
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse sker skriftligt (primært via mail) med angivelse af dagsorden. Fra
bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig, såfremt formand eller næstformand er til stede.
Mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede.
Ved stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme
udslagsgivende. Der kan kun stemmes ved fremmøde.
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§ 8 Økonomi
Stk.1
Regnskab og revision følger kalenderåret.
Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens økonomiske midler anvendes i
overensstemmelse med formålet og gældende regler og vejledninger.
Stk. 3
Der søges om tilskud fra både private og offentlige fonde og puljer.
§ 9 Hæftelse og tegningsregler
Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Stk. 2
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
Stk. 3.
Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.
§ 10 Ophør
Stk. 1
Beslutning om ophør af foreningen skal afgøres på et repræsentantskabsmøde.
Stk. 2
Beslutning om anvendelse af foreningens formue ved nedlæggelse tages på det
møde, hvor det besluttes at nedlægge foreningen. Pengene skal gives til frivilligt
socialt og sundhedsfremmende arbejde.
Beslutningen kræver almindeligt stemmeflertal.
Vedtaget den 13. marts 2017

Dirigent

Valgt Formand

Dato

Dato

-------------------------

--------------------------

