Vedtægter for

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
Navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn er Støtteforeningen
til selvhjælp i Uganda.
§ 2 Foreningen har hjemsted i Odense
Kommune.
Formål
§ 3 Foreningens formål er at fremme
overlevelse, beskyttelse og udvikling af
økonomisk hårdt trængte eller socialt eller
familiært kritisk udsatte mennesker i Uganda primært gennem økonomisk støtte til
selvhjælpsorganisationen Mend the Broken
Hearts – Uganda, der gennem sine humanitære og almenvelgørende projekter i det
sydvestlige Uganda forvalter midlerne til
gavn for de mest trængende i befolkningen.
Stk. 2. Foreningens midler kan alene
anvendes til formålet i stk. 1 samt til at
dække de nødvendige omkostninger forbundet med aktiviteter med dette formål og
drift af foreningen i øvrigt.
Medlemskab
§ 4 Medlem af foreningen kan enhver
blive, som ikke åbenlyst har interesser i at
modarbejde foreningens aktiviteter i henhold til § 3, og som ikke af etiske grunde
helt oplagt må anses for at være ukvalificeret til medlemskab af en humanitær forening.
Stk. 2. Tvivlsspørgsmål om optagelsesberettigelse i henhold til stk. 1 afgøres af
generalforsamlingen.
Stk. 3. Medlemskab træder i kraft, når
foreningen har modtaget kontingent i overensstemmelse med § 7, såfremt betingelsen
i stk. 1 er opfyldt.
Stk. 4 Medlemmer registreres med
navn og adresse i foreningen. Registreringen bortfalder ved medlemskabets ophør.
Stk. 5. Medlemskab varer til slutningen af den periode, for hvilken der er betalt
kontingent, jf. § 7, stk. 2 og 3, eller indtil
foreningen underrettes om ønske om udmeldelse.

Stk. 6. Opfylder et medlem ikke længere betingelsen i stk.1, kan generalforsamlingen dog ekskludere vedkommende uanset bestemmelserne i stk. 5.
§ 5 Alle medlemmer optages på lige vilkår og har lige rettigheder, jf. dog § 4, stk.
1 og 6, samt § 11, stk. 1.
§ 6 Intet medlem hæfter økonomisk for
foreningens forpligtelser.
§ 7 Kontingentets størrelse fastsættes af
den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentperioden løber fra
den 1. juli til den 30. juni.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter tidsrum
for rettidig betaling af en periodes kontingent samt procedurer ved restance.
Generalforsamling
§ 8 Generalforsamlingen er foreningens
øverste myndighed.
§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år inden den 1. juli.
Stk. 2. Generalforsamling indvarsles
af bestyrelsen skriftligt – herunder i form af
elektronisk post – til samtlige medlemmer
senest 14 dage før afholdelse.
Stk. 3. Skriftlig dagsorden udfærdiges
af bestyrelsen og udsendes sammen med
indkaldelse.
Stk. 4. Ethvert medlem kan indgive
forslag til behandling på den ordinære
generalforsamling. Forslag skal dog være
bestyrelsen i hænde i skriftlig form – herunder som elektronisk post – senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse for at være
omfattet af dagsordenen.
Stk. 5. Sager, der ikke er omfattet af
dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.
§ 10 Ordinær generalforsamling skal som
minimum omfatte: Valg af dirigent; bestyrelsens beretning; fremlæggelse af regnskab
til godkendelse, jf. § 16, stk. 1; behandling
af indkomne forslag, jf. § 9, stk. 4; fremlæggelse af budget til godkendelse, herun1

der fastsættelse af kontingent, jf. § 16, stk.
1, og § 7, stk. 1; besættelse af bestyrelsesposter, jf. § 13, stk. 1-5, samt valg af revisorer, jf. § 17, stk. 1.
§ 11 Stemmeret på generalforsamlingen
har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved
fremmøde eller ved afgivelse af skriftlig
fuldmagt til et fremmødt medlem. Hvert
stemmeberettiget medlem har mulighed for
at afgive 1 stemme pr. afstemning.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 19, stk. 2., og § 21, stk.
2.
Stk. 3. Den af generalforsamlingen
valgte dirigent afgør, om afstemning skal
ske ved håndsoprækning eller skriftlig
stemmeafgivelse, og afgør desuden alle
tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller efter at mindst halvdelen
af samtlige stemmeberettigede medlemmer
af foreningen har indgivet skriftlig, motiveret begæring herom til bestyrelsen. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring.
Stk. 2. For ekstraordinær generalforsamling gælder i øvrigt § 9, stk. 2-3 og 5,
og § 11.
Bestyrelse
§ 13 Foreningens bestyrelse består af mellem 4 og 7 personer, som alle er stemmeberettigede medlemmer af foreningen, og som
vælges af generalforsamlingen for perioder
af 2 år.
Stk. 2. Formand og kasserer vælges
direkte af generalforsamlingen.
Stk. 3. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne (oprundet hvis ulige) og herunder formanden vælges i ulige år, mens den
øvrige halvdel (nedrundet hvis ulige) og
herunder kassereren vælges i lige år.
Stk. 4. Der vælges desuden af generalforsamlingen hvert år 1 bestyrelsessuppleant, som er stemmeberettiget medlem af
foreningen.
Stk. 5. Genvalg til alle poster nævnt i
stk. 1-4 kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med næstformand og øvrige ansvarsposter.
Stk. 7. Suppleanten indkaldes i tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald.
I tilfælde af formandens forfald indtræder
næstformanden som konstitueret formand. I
tilfælde af kassererens forfald konstituerer
bestyrelsen et af sine medlemmer som kasserer.
§ 14 Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af foreningen efter beføjelserne
udstukket af generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsesmøder afholdes så
ofte, formanden eller mindst to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoraf
mindst 1 dog skal være formanden eller
næstformanden, er til stede ved et bestyrelsesmøde, eller når der kan opnås enighed
via fjernkommunikation.
Regnskab og økonomiske forhold
§ 15 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
§ 16 Kassereren er ansvarlig for at føre
regnskab med samtlige indtægter og udgifter, at udarbejde et årligt regnskab og skaffe
revisions- og bestyrelsespåtegning på dette
inden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, at udarbejde et årligt budget
inden indkaldelse til den ordinære generalforsamling samt at fremlægge regnskab og
budget for generalforsamlingen.
Stk. 2. Kassereren er endvidere ansvarlig for rettidig indsendelse af de oplysninger til skattemyndigheden og øvrige offentlige instanser, der i henhold til gældende love og regler er påkrævet for at opretholde foreningens status hos disse myndigheder og sikre medlemmernes og foreningens økonomiske interesser.
§ 17 Der vælges hvert år på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som
ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2. Det er revisorens – eller i tilfælde af dennes forfald revisorsuppleantens
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– pligt at revidere kassererens regnskab
efter de relevante regler for revision.
Stk. 3 For at være gyldigt skal regnskabet være påtegnet af den revisionsansvarlige og samtlige fungerende bestyrelsesmedlemmer samt være godkendt af generalforsamlingen.
§ 18 Bestyrelsen forvalter foreningens økonomiske midler inden for rammerne af generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2. Det skal tilstræbes at have en
del af foreningens formue placeret i frie
midler på en bankkonto, som muliggør
hurtig iværksættelse af aktiviteter, der er
omfattet af § 3.
Stk. 3. Foreningen tegnes over for
tredjemand af formanden. Dog har kassereren ret til at udtage midler fra foreningens
konti eller kasse og foretage udbetalinger i
overensstemmelse med stk. 1 og mod behørig dokumentation.
Opløsning
§ 19 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en korrekt indvarslet generalforsamling, hvor sagen er optaget
som forslag på dagsordenen, jf. § 9 og § 12.
Stk. 2. Mindst to tredjedele af de
stemmeberettigede medlemmer, der udøver

deres stemmeret ved fremmøde eller fuldmagt, jf. § 11, stk. 1, eller over halvdelen af
samtlige stemmeberettigede medlemmer
skal stemme for et forslag om opløsning,
for at dette kan vedtages.
§ 20 I tilfælde af opløsning vedtager generalforsamlingen retningslinjer for foreningens afvikling.
Stk. 2. Eventuelt overskud efter likvidation tilfalder WWF Verdensnaturfonden,
såfremt denne eksisterer som godkendt almennyttig forening ved foreningens opløsning. I modsat fald vælger generalforsamlingen en anden godkendt almenvelgørende
eller almennyttig forening til modtagelse af
restformue.
Vedtægtsændringer
§ 21 Forandringer i foreningens vedtægter
kan kun ske efter forslag indbragt på en
generalforsamling, jf. § 9 og § 12.
Stk. 2. Mindst to tredjedele af de
stemmeberettigede medlemmer, der udøver
deres stemmeret ved fremmøde eller fuldmagt, jf. § 11, stk. 1, eller over halvdelen af
samtlige stemmeberettigede medlemmer
skal stemme for et forslag om vedtægtsændring, for at dette kan vedtages.

¤¤¤¤¤¤
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. juni 2009.
_________________________
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