Vedtægter for Østeuropæisk Børnehjælp
NAVN




Foreningens navn er Østeuropæisk Børnehjælp.
Hjemstedet er Danmark og postadressen er den til enhver tid værende formands.
Den til enhver tid siddende formand skal have bopæl i Danmark.

PROTEKTOR


§2

Bestyrelsen kan beslutte tilknytning af evt. protektor.
o Protektor pr. 4. december 2015: Hendes Excellence Grevinde Sussie af Rosenborg.

FORMÅL


§1

§3

Foreningens formål er, på baggrund af aktiviteter i hele Danmark, at yde en frivillig,
humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn, deres familier og institutioner på
følgende områder:
o indsamling af økonomiske midler for at kunne iværksætte nedennævnte.
o indsamlinger af relevante ting samt transport af disse til forudbestemte områder,
hvor disse fordeles ved foreningens foranstaltning.
o kan medvirke til afholdelse af børnelejre.
§4

MEDLEMMER


Som medlemmer kan optages alle personer, der ønsker at yde en humanitær indsats
indenfor foreningens formål.
§5
KONTINGENT



Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet indbetales til foreningen.
§6

UDMELDELSE OG EKSKLUSION



Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren, eller det sker automatisk ved et
års kontingentrestance.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sin optræden har miskrediteret
foreningen.
§7

REGNSKAB




Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut og/eller på girokonto.
Regnskabet revideres af en registreret revisor. Regnskabet afleveres så betids til
revisoren, at dette kan returneres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen,
forsynet med evt. bemærkninger og underskrift.

BESTYRELSEN


§8

Bestyrelsen består af:
o Formand
o Næstformand
o Sekretær
o Kasserer
o 3 bestyrelsesmedlemmer og
o 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for en toårig periode
således, at på lige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, på ulige årstal vælges fire
bestyrelsesmedlemmer.
To suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§9
FORPLIGTELSER


Foreningens enkelte medlemmer, herunder bestyrelsen
o hæfter ikke personligt for de indgående forpligtelser for foreningens side; alene
foreningen hæfter med de til rådighed værende midler.
o har ikke nogen økonomiske forpligtelser udover kontingentforpligtelsen.
o har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 10

A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den holdes hvert år i årets
første kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af det årlige kontingent.
6. Valg ifølge § 8
a)
Valg til bestyrelsen
b)
Valg af suppleanter
c)
Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være i formandens hænder skriftligt senest
8 dage før. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående
behandlings- og afstemningsmåde. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt et
medlem ønsker det. Dog er valg til bestyrelsen altid skriftlige.
Stemmeret på den ordinære generalforsamling har alle medlemmer, der har betalt
kontingent for det forudgående kalenderår.
Bestyrelsen kan invitere gæster, der må overvære generalforsamlingen uden
stemme- og taleret.

B. Ekstraordinar generalforsamlingaftroldes,nflr bestyrelsenfinder det nodvendigt,eller
nfir mindst 1/5 af medtemmernefnavngivne) skriftligt over for formanden fremsatter
anmodningherom.Med anmodningskal folgeforslagtil dagsordenen.
Alle afgorelsertraffes ved almindeligt stemmeflertal.

s11
BESTYRELSESMODER
.

Der foresbeslutningsreferataf alle bestyrelsesmoder.
Forhandlingsprotokollen
fremlaggestil godkendelsepfr efterfolgendemode.Endvidereforesmedlemsliste.

s12
VEDT#GTSANDRINGER
o ,tEndringeraf foreningensvedtagter kan kun gennemforespfr en generalforsamling.

BESLUTNINGSDYGTIGHED

s13

o SAvelden ordinare som den eksffaordinare generalforsamlinger beslutningsdygtige
uden hensyntil antal fremmodtemedlemmer.

s14
OPH^/SYELSE
AF FORENINGEN
Ophavelseaf foreningenkan kun finde stedgennemvedtagelsepA 2 p&hinanden
folgende,med 1 mAnedsmellemrum,afholdtegeneralforsamlinger.
Almindeligt
stemmeflertal er afgArende.
Pfidisseekstraordinare generalforsamlinger
traffes endviderebestemmelseom
anvendelseaf foreningensmidler, idet dissedog skal anvendestil humanitare formfl.

Arne Lorenzen,Nesdormand

Hans Egon Lorenzen, Sekretar

Bestyrelsensunderskrift,
Voiens,den 28.januar2016

HansFriis Petersen,Bestyrelsesmedlem

PeterPihl, Bestyrelsesmedlem

Slledesvedtagetpl den stiftende generalforsamlingapril 1991.
d.6. februar L992.
S 8 andretved generalforsamlingen
Vedtagetmed andringer pl generalforsamlingend 14. marts 1995.
Genskrevetden 28. januar 2009 idet foreningenp.t ikke har nogenprotektor.lC/sekr
d.20. mafts 2AL4.
SS2, 3,4 og L0 andretved generalforsamlingen
generalforsamlingen
1
den 26. marts 2015.
SS og 3 er andretved
4. december2015: Protektor tilfojet under 52.

