
VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND 
 

§ 1 
Navn og hjemsted 

 
Stk. 1 Foreningens navn er Frivilligcenter SR-Bistand. 
Stk. 2 Foreningens hjemsted er foreningens adresse. 
Stk. 3 Foreningen er partipolitisk og religiøst uafhængig.  
Stk. 4 Foreningen er landsdækkende. Enkelte projekter kan være lokalt afgrænsede. 

 
§ 2 

Formål 
 

Foreningen har til formål at: 

 

Frivilligcenter SR-Bistand vil gennem hjælp og vejledning understøtte et stærkt og mangfoldigt civil-
samfund, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at udøve aktivt medborgerskab gennem 
frivillighed.  

 

Vi vil hjælpe borgere, som står i vanskelige livssituationer, det være sig af økonomisk, juridisk, social 
eller almenmenneskelig karakter, således at den enkelte bedre bliver i stand til at håndtere situationer, 
som ellers kan være vanskelige at overskue alene. 

 

Vi vil formidle viden om sociale og juridiske emner, præge det sociale udviklingsarbejde, rejse sager af 
principiel karakter og på anden vis påtage os en fortalerrolle inden for vores arbejdsområde. 

 
§ 3 

Medlemmer 
 
Stk. 1 Foreningen har 3 medlemskategorier: enkeltpersoner, frivillige sociale foreninger og virksom-

heder. Kontingentet fastsættes særskilt for de 3 medlemskategorier.  
 
Stk. 2 Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til frivilligcentret.  
 
Stk. 3 Kontingenterne fastsættes for det følgende kalenderår af generalforsamlingen.  
 
 

§ 4 
Generalforsamlingen 

 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  



 Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt de 
fremmødte medlemmer valgte bestyrelse.  

 
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned. Indkaldelse sker med 

mindst 3 ugers varsel i foreningens nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside.  
 
Stk. 3 Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret. Hvert medlemskab har én stemme. Et 

medlem kan møde med højst én fuldmagt fra et andet medlem til brug ved afstemninger ved 
generalforsamlingen, såfremt vedkommende medlem ikke kan være til stede ved generalfor-
samlingen. 

 
Stk. 4 Bestyrelsen består af minimum 3 personer og maksimum 7 personer valgt på generalforsam-

lingen. Bestyrelsen arbejder for at sikre en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter for 
forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer. Det tilstræbes at 
bestyrelsens kønssammensætning er lige. I tilfælde af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer til-
stræbes der at forskellen kun er én Det tilstræbes at minimum halvdelen af bestyrelsens med-
lemmer ikke er Frivilligcenter SR-Bistands frivillige eller ansatte, der har deres jævnlige gang i 
huset. Man kan ikke indgå i bestyrelsen, såfremt man er nært beslægtet, gift med eller lever i 
parforhold med en medarbejder (frivillig såvel som lønnet) i foreningen. Formand og næst-
formand kan ikke være kommunale repræsentanter. Derudover kan de ansatte i Frivilligcenter 
SR-Bistand, årligt vælge én repræsentant til bestyrelsen, der indtræder på lige fod med de øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer. Vedkommende kan dog kun være menigt medlem. Ligeledes kan 
de frivillige i Frivilligcenter SR-Bistand årligt vælge én repræsentant til bestyrelsen, der indtræ-
der på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vedkommende kan dog kun være me-
nigt medlem. 

 
 
Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 
 
1 Valg af dirigent  
2 Valg af referent  
3 Godkendelse af fuldmagter og valg af 2 stemmetællere  
4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse  
5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse  
6 Indkomne forslag  
7 Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse – herunder kontingenter  
8 Formand vælges på generalforsamling for en 2-årig periode. Der er formandsvalg i lige år. Valg af 

resterende bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år og vælges blandt medlemmer. Hvis et bestyrel-
sesmedlem fratræder efter 1 år, er der separat afstemning til resten af dennes valgperiode.  

9 Valg af 2 suppleanter for 1 år.  
10 Valg af statsautoriseret revisor for 1 år  
11 Eventuelt 
 
Stk. 6 Regnskab kan ses på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen, og bud-

get kan ses på foreningens kontor 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 

uger før generalforsamlingen og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Samme tidsfrister gælder opstilling til bestyrelsen. 



 
Stk. 8 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er dog afstemninger i 

henhold til §§ 8 og 11. 
 
Stk. 9  Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer øn-

sker det. 
 
 

§ 5 
Bestyrelsen 

 
Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstforperson og kasserer. 
 
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når forpersonen 

finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 4 gange årligt. 
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. 
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af forpersonen eller 
næstforpersonen og referenten. 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuld-
magt. 

 
Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens leder. Foreningens leder deltager i bestyrelsens 

møder uden stemmeret.  
 

§ 6 
Økonomi 

 
Stk. 1 Regnskab følger kalenderåret. Revisor vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen. 
 

§ 7 
Hæftelse og tegningsregler 

 
Stk. 1 Foreningen tegnes af forpersonen og et bestyrelsesmedlem i forening. 
 
Stk. 2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 
 
Stk. 3 Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede 

bestyrelse. 
 
Stk. 4 En enig bestyrelse er bemyndiget til at optage kredit på foreningens vegne. Dokumenter un-

derskrives af forperson, kasserer og minimum ét bestyrelsesmedlem.  
 

§ 8 
Ændring af vedtægter 

 
Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er det-

te ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring 
kan gennemføres med almindeligt stemmeflertal. 



Stk. 2 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser - såfremt de vedtagne vedtægts-
ændringer giver anledning til dette. 

 
§ 9 

Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen 

af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behand-
let. 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via mail og hjemmeside til medlemmerne senest 
14 dage efter, bestyrelsen har modtaget begæringen, og afholdes senest 6 uger efter begærin-
gen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3, 6 og 11 under § 4, 
stk. 4. 

Stk. 3 Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalfor-
samling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af 
generalforsamlingen. 

Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.  
 

 
§ 10 

Eksklusion 
 
Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens 

formål. Beslutningen kan appelleres til den førstkommende generalforsamling, hvor der kræ-
ves 2/3’s flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af be-
slutningen.  

 
§ 11 

Nedlæggelse af foreningen 
 
Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt 

samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til 
en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med mindst halvdelen blandt 
de fremmødte stemmeberettigede.  

 Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter 
den første generalforsamling.  

 Ved foreningens opløsning videregives foreningens frie formue til en anden non-profit orga-
nisation i overensstemmelse med vedtægtens § 2. 

 
----------- 0 ----------- 

 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 1985 med ændringer vedtaget på generalfor-
samlingen den 14. februar 1990 og ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. 
maj 1994 og ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2002, æn-
dringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 30. marts 2006, ændringer vedtaget på 
foreningens ordinære generalforsamling den 28. marts 2007 og ændringer vedtaget på foreningens ordi-
nære generalforsamling den 19. februar 2008 og ændringer vedtaget på foreningens ordinære general-
forsamling den 18. februar 2010 og ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 
22. februar 2011 og ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 15. februar 2012 



og ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 19. februar 2013 og ændringer 
vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 24. februar 2014 og ændringer vedtaget på for-
eningens ordinære generalforsamling d. 22. februar 2016 og ændringer vedtaget på foreningens ordinæ-
re generalforsamling d. 20. februar 2017og ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsam-
ling d. 19. februar 2018 og ændringer vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 27. 
august 2018 og ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 25. maj 2021. 


