VEDTÆGTER
For
FORENINGEN AKTION BØRNEHJÆLPS VENNER (FABV)
§ 1. Navn, hjemsted og oprettelse
Foreningens navn er Foreningen Aktion Børnehjælps Venner. Foreningens hjemsted er Region
Hovedstaden. Foreningen blev oprettet 16. februar 2015.
§2 Formål
Foreningens formål er, praktisk og økonomisk, at støtte Aktion Børnehjælps arbejde for at:
1) at forbedre forholdene for børn og unge i udviklingslande - uddannelsesmæssigt,
sundhedsmæssigt, socialt og på anden vis
2) at udbrede kendskab til omtalte børns og unges livsvilkår og relaterede forhold – inklusive
børns og unges rettigheder
Dette kan bl.a. gøres gennem aktiviteter, oplysningsarbejde, fundraising, projektarbejde m.v.
Foreningens idegrundlag er baseret på FNs konvention om barnets rettigheder.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser.
§3 Medlemskab
Enhver, der støtter foreningens formål, kan blive medlem. Indmeldelse sker ved at indbetale det
aktuelle kontingent til foreningens bankkonto. Foruden at betale kontingent er der ingen yderligere
forpligtelser forbundet med medlemskab.
Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet ekskludere et medlem, der modarbejder eller skader foreningens
interesser, men beslutningen herom skal forelægges nærmest følgende generalforsamling, der træffer
endelig afgørelse. Det ekskluderede medlem skal indkaldes til generalforsamlingen med anbefalet
brev.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Ethvert medlem kan til
enhver tid melde sig ud af foreningen med dags varsel. Udmeldes et medlem i løbet af den periode
hvor der er betalt kontingent, betales dette ikke tilbage. Udtræder et medlem, som er valgt til en
tillidspost, af foreningen, fratræder medlemmet samtidig denne post, jf. dog bestemmelsen om
bestyrelsens fratrædelse i §6.
Medlemskontingent opkræves årligt i januar. Prisen oplyses på foreningens hjemmeside. Ubetalte
kontingenter rykkes efter forfaldsdato. Efter 3 måneder uden betaling af medlemskontingent udmeldes
et medlem automatisk.
Generalforsamlingen fastsætter kontingenter for næste år. Bestyrelsen kan frit indføre særlige typer
medlemskontingenter, der er lavere end standardmedlemskabskontingentet.
§4 Ledelse og virksomhed
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen, jf. §6.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I disse kan indgå medlemmer uden for bestyrelsen. Bestyrelsen
bestemmer da sådannes kompetence og arbejdsområder. Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges ind
på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Medlemmer kan inddrages i relevant
arbejde, ved behov.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant, som ved
valget på generalforsamlingen fik flest stemmer. Den tidligere suppleant er på valg ved
førstkommende generalforsamling uafhængigt af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode, jf. §6.
Næstformanden arvefølger formanden. Hvis næstformanden ikke ønsker denne rolle, eller også træder
ud af bestyrelsen, kan bestyrelsen finde en midlertidig formand indtil en ekstraordinær
generalforsamling eller almindelig generalforsamling kan afholdes.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, evt. i form af telefon- eller videomøder mv. Der skrives
referat ved alle møder. Bestyrelsens medlemmer holder i øvrigt løbende kontakt for i fællesskab at
varetage foreningens interesser.
Bestyrelsen har ansvar for foreningens økonomi og drager omsorg for, at foreningens midler anbringes
og forvaltes på betryggende vis.
Der kan oprettes lokalgrupper, ungdomsgrupper mv. under foreningen, der efter behov kan fastlægge
yderligere bestemmelser for disses virksomhed.
Bestyrelsen udarbejder hvert år en beretning, som fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.
§5 Økonomi
Foreningen tegnstiftes af formanden, næstformanden, og kasseren.
Formand, næstformand og kasserer har adgang til bankkonto. 2 af de tegnstiftende
bestyrelsesmedlemmer skal godkende alle bankoverførsler, samt betaling over netbank.
Formand, næstformand og kasserer har adgang til debitkort. Beløb op til 10 gange standard kontingent
kan hæves af en enkelt person. Ved beløb derover skal der være skriftlig godkendelse fra mindst to
personer.
Foreningens økonomiske grundlag er medlemskontingenter, evt. overskud fra arrangementer og andre
aktiviteter samt gaver, bidrag og arv mv. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser ved sine egne
midler.
Alle udgiftsbilag på over 10 gange størrelsen af det aktuelle standardkontingent skal underskrives af
mindst to af de tegnstiftende bestyrelsesmedlemmer for at kunne udbetales. Et bestyrelsesflertal kan
give prokura/fuldmagt. Kasseren er ansvarlig for bilag og skal kunne fremvise disse til den folkevalgte
revisor.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udfærdiges og aflægges efter
årsregnskabslovens bestemmelser. Årsregnskabet revideres, så det kan udsendes til medlemmerne
samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling, jf. §6.
§6 Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes med mindst en
måneds varsel. Indkaldelse sker ved brev eller e-mail til alle medlemmer og skal indeholde dagsorden
og revideret regnskab.
Forslag fra medlemmer skal i begrundet form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, hvorefter disse sammen med bestyrelsens forslag offentliggøres på hjemmesiden.
Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, der har været medlem i mindst 6 måneder og har betalt
kontingent for indeværende år.

Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.
Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, jf. dog §7.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af bestyrelsen eller
mindst 1/4 af de tilstedeværende.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog stemmeflertal på
mindst 2/3.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Indkaldelse sker
ved brev eller e-mail til alle medlemmer og skal indeholde dagsorden og revideret regnskab.
Retningslinier for ekstraordinær generalforsamling følger de retningslinier sat for den alm.
generalforsamling.
10% af foreningens medlemmer kan stille krav om ekstraordinær generalforsamling, dog mindst 15
medlemmer og sådan at 50 altid vil være nok.
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages skriftligt, såfremt dette begæres af
mindst ét tilstedeværende medlem. Hvis ingen kandidat til formandsposten får over halvdelen af
stemmerne, gennemføres et nyt valg med de to kandidater, som ved første afstemning fik flest
stemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, hver for 1 år.
Der vælges 1 folkevalgt revisor og 1 revisorsuppleant, hver for 1 år.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Godkendelse af dagsorden
4) Bestyrelsens beretning
5) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6) Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
7) Fastsættelse af kontingent for næste år
8) Forslag fra bestyrelsen
9) Indkomne forslag
10) Valg:
a) Formand (hvert andet år)
b) Bestyrelsesmedlemmer
c) 2 suppleanter
d) 1 revisor
e) 1 revisorsuppleant
11) Eventuelt
Hvis den siddende bestyrelse ønsker at fratræde i utide, er den forpligtet til at fungere, indtil en
ekstraordinær generalforsamling kan blive sammenkaldt og en ny bestyrelse valgt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det
påkrævet, og skal indkaldes, hvis bestyrelsen modtager skriftlig begæring herom med begrundet
dagsorden fra mindst 50 medlemmer.

§7 Opløsning
Foreningen kan opløses med mindst 2/3 flertal på to generalforsamlinger i træk, hvoraf den sidste
indkaldes ekstraordinært alene med dette formål. Eventuelle aktiver tilfalder Aktion Børnehjælp;
såfremt dette ikke er muligt, tilfalder aktiver en lignende organisation i overensstemmelse med
formålet i §2.
Således vedtaget med seneste ændringer den 1. april, 2015
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