VEDTÆGTER for NEPAL 2010

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1. Navn
Foreningens navn er "Nepal 2010"
Foreningen er stiftet 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legene Jørgensen.
Stk. 2. Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Gentofte Kommune.

§ 2 FORMÅL
Stk. 1. Hovedformål
Det er foreningens formål at fremme kulturel, social og samfundsmæssig forståelse
mellem forskellige kulturer og folkeslag. Det er endvidere projektets mål at
understøtte og forebygge, at børn ikke skal leve på gaden.
Stk. 2 "Projekter"
Foreningen indsamler midler til at støtte skoler der arbejder efter Nepal 2010's
principper og her igennem at hjælpe udsatte børn og børn af fattige familier i Nepal
bedst muligt, til at opnå som minimum en grunduddannelse. Der etableres i
forbindelse hermed et samarbejde med lokale samarbejdspartnere i Nepal.
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§ 3 MEDLEMMER

Stk. 1. Optagelse
Som medlemmer optages enhver, som tilslutter sig foreningens vedtægter.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af navn,
adresse, telefonnummer og e-mail.
Bestyrelsen kan nægte optagelse, når særlige grunde taler herfor, og et flertal af
bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning.
Efter begæring fra den optagelsessøgende, skal nægtelsen dog efterprøves af
førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med mindst 3 måneders varsel til et
regnskabsårs udgang.
Endelig eksklusion af et medlem kan kun besluttes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan dog beslutte, at en eksklusion kan træde i kraft umiddelbart.
Medlemmer, der uanset påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden
videre fra det pågældende regnskabsår udgang. Eksklusion eller slettelse på grund
af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i
hvilken restancen eller udelukkelsen finder sted.
Stk. 3. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår, jf. om dette 5
6, og indbetales til foreningen senest 31. januar.
Medlemskab er kontinentmæssigt gældende for hele kalenderåret uanset
tidspunktet for indmeldelsen.
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§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1. Kompetence
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af samtlige
medlemmer.
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned.
Tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse fastsættes af den ordinære
generalforsamling i det forudgående år.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede.
Berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen er ethvert medlem, som
ikke er i betalingsrestance til foreningen.
Stk. 4. Dagsorden.
Den ordinære generalforsamling afholdes i henhold til minimum følgende:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab for forgangne kalenderår
5. Fastsættelse af kontingentstørrelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt
Stk. 5. Gennemførelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen ved forsamlingens
start. Denne kan dog under det senere punkt; Valg af bestyrelse jfr. § 4 stk. 4 nr. 7
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vælges ind i bestyrelsen hvis der ikke er forhold der betvivler dirigentens sidste
handling som uvildig. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning
udenfor udsendte dagsorden, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14
dage før

generalforsamlingen og skal af bestyrelsen offentliggøres for

medlemmerne senest 7 dage før Generalforsamlingen, medmindre samtlige
tilstedeværende stemmeberettigede tiltræder, kan der kun træffes beslutning om
forhold der forud er optaget på udsendte dagsordenen med forslag, ellers kun som
ovenfor anført.
Generalforsamlingen beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre
andet følger af nærværende vedtægt.
Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét af de tilstedeværende medlemmer
ønsker dette.
Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, hvis fuldmagten
klart angiver hvilke punkter i dagsordenen og/eller fremsatte forslag der stemmes
om og alene med angivelse om der stemmes for eller imod.
Uddybende argumentation kan fremføres af fuldmagtshaver eller i et af
fuldmagtsgiver fremsat forslag ellers er alene for eller imod gældende i
fuldmagten.
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette bestemmes, enten på en
generalforsamling eller dersom dette begæres af mindst 1/3 af samtlige medlemmer
eller besluttes af bestyrelsen.
§ 5 BESTYRELSEN
Stk. 1. Opgave og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer og 2
suppleanter valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
Stk. 2. Konstitution og valg af formand
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Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv og vælger
selv formanden.
Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst én
gang i hvert kvartal. Suppleanter har adgang til og taleret på bestyrelsesmøderne.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden
og referenten.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun
beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 6 REGNSKAB
Stk. 1. Regnskabsåret
Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabspligt
Regnskabet aflægges af bestyrelsen over for generalforsamlingen.
§ 7 TEGNING OG HÆFTELSE
Stk. 1. Tegningsretten
Foreningen

forpligtes

udadtil

ved

underskrift

af

formanden

og

et

bestyrelsesmedlem i forening. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Hæftelse
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende
forpligtelser.
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§ 8 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling
med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 9 OPLØSNING
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling
på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue efter
generalforsamlingens nærmere beslutning et tilsvarende almennyttigt eller
almenvelgørende formål.
*
Således vedtaget på generalforsamling den 23. februar 2019, og er tiltrådt af den
samlede bestyrelsen efter denne generalforsamling hvor følgende blev valgt til
bestyrelsen som:
Formand
Næstformand
1. Bestyrelsesmedlem
2. Bestyrelsesmedlem
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3. Bestyrelsesmedlem
4. Bestyrelsesmedlem
5. Bestyrelsesmedlem
1. Suppleant
2. Suppleant
Dirigent
Gentofte den 23. februar 2019
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