Tanzibarn.dk
Vedtægter for
TANZIBARN.DK

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: tanzibarn.dk. Foreningens hjemsted er formandens adresse.
§ 2 Formål
Tanzibarn.dk’s formål er at støtte socialt dårligt stillede unge i Usa River og omegn i Tanzania ved:
a.
•

at indsamle midler til uddannelse og dertil relaterede udgifter for de børn, der bor og
tidligere har boet på Usa River Children Centre (URCC)

•

at bidrage til driften af URCC’s og Usa River Youth and Development Organisation’s (URYDO)
bygninger

•

at yde støtte til bæredygtige projekter under de tanzanianske ngo-er URCC og URYDO, til
gavn for lokalsamfundet i Usa River specielt med henblik på uddannelse, oplysning og
kompetenceudvikling

•

at styrke partnerskabet mellem Tanzibarn.dk og organisationerne URCC og URYDO

b.
Foreningen er forpligtet til at arbejde for formål nævnt i §2 med gennemsigtighed og respekt overfor
dens medlemmer, donorer og sponsorer

§ 3 Medlemsforhold
a.

Foreningen er åben for alle.

Erhvervsvirksomheder, foreninger, fonde o.l. kan tegne flere medlemskaber, der skal være personrelaterede.
Indmeldelse kan enten ske ved at indbetale kontingent til foreningen konto eller via foreningens
hjemmeside. Ved indmeldelsen betales som minimum kontingent for det regnskabsår, i hvilket
indmeldelse finder sted
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b.

Udmeldelse og eksklusion

Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte, beslutte at
ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som
handler til skade for foreningen.
Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det
pågældende regnskabsårs udløb.
c.

Kontingentet

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan beslutte
erhvervsdrivende virksomheder o.l.

et

særskilt

kontingent

for

optagelsessøgende

foreninger,

§ 4 Donorer og sponsorer
a.

Donorer

Foreningen kan modtage donationer fra private personer, erhvervsvirksomheder, foreninger, fonde,
m.fl., som ønsker at støtte foreningens formål.
b.

Sponsorer

Opsigelse af sponsorat finder sted skriftligt til formanden senest med 3 måneders varsel til
regnskabsårets udgang.
c.

Donorer og sponsorers rettigheder

Donorer og sponsorer har ret til indsigt i de konkrete, dispositioner foreningen foretager med
donerede eller sponsorerede midler.
d.

Foreningens pligter overfor donorer og sponsorer

Med henblik på efterlevelse af nuværende vedtægts § 2 litra b, offentliggør foreningen på
hjemmesiden www.tanzibarn.dk, eller i nyhedsbrevet en gang årligt og senest med udgangen af juni
måned det forgangne års regnskaber og budgetter for indeværende år.
En donor eller sponsor vil blive behandlet anonymt, men kan anmode om at blive omtalt på
foreningens hjemmeside eller i foreningens nyhedsbrev med navn og beløb samt formål med
donationen.
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§ 5 Bestyrelsen
a.

Opgave og valg

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, på mindst 5 og højest 8 medlemmer valgt
på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i
utide, indtræder først suppleanten og herefter kan bestyrelsen supplere sig selv, således at antallet
af medlemmer ikke bliver mindre end 5 medlemmer.
Suppleanten vælges for 1 år. Suppleanten har adgangs- og taleret til bestyrelsesmøderne
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand,
sekretær og kasserer.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre
tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.
b.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder
det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med
angivelse af dagsorden.
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som godkendes af bestyrelsen pr. mail senest
to uger efter bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst
4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende
formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i drøftelser eller afstemninger angående spørgsmål om aftale
mellem foreningen og ham selv eller angående søgsmål mod ham selv. Et bestyrelsesmedlem må ej
heller deltage i forhandlinger eller afstemning angående spørgsmål om aftale mellem foreningen og
tredjemand eller angående søgsmål mod tredjemand, hvis han har en interesse deri, som strider
mod foreningens.
c.

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage, lønnet arbejdskraft.
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§ 6 Generalforsamlingen
a.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

b.

Tidspunkt og indkaldelse

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt før 1/7. Indkaldelse med angivelse af
dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med
indkaldelsen skal endvidere følge foreningens regnskab eller henvisning til foreningens hjemmeside,
hvor regnskabet er offentliggjort.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når
mindst 15 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
begæringen herom.
c.

Mødeberettigede

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ved tilmelding til foreningens
sekretariat eller bestyrelsen senest 2 uger inden mødet tilmelder sig dette.
d.

Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har indbetalt
kontingent senest to uger inden generalforsamlingen i det indeværende regnskabsår eller i løbet af
det foregående regnskabsår
e.

Gennemførslen

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges, af forsamlingen, og som ikke
må være medlem af bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed.
Endvidere, fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges
bestyrelse, revisor og suppleant til bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden,
skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage, før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af
nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme. Erhvervsvirksomheder, foreninger, fonde o.l.,
der har flere medlemskaber, kan max. afgive 5 stemmer uanset antal medlemskaber.
Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen foregår.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem.

4

Tanzibarn.dk
Dagsordenen for den årlige generalforsamling omfatter som udgangspunkt behandling af følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse,

4.

Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens, virksomhed i det kommende år samt budget for det
nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.

Valg af suppleant til bestyrelsen

7.

Valg af revisor

8.

Indkomne forslag

9.

Eventuelt
§ 7 Regnskab og formue

Foreningens regnskabsår og kontingent følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor,
som skal være valgt af medlemmerne på generalforsamlingen.
Revisoren kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag, likvide beholdninger og værdipapirer og
skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører
registrering over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens, øjeblikkelige økonomiske stilling altid
kan læses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen.
Foreningens formue udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter og nødvendige
anlægsinvesteringer, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes i afkastgivende
sikre værdipapirer.
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§ 8 Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og
pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende
forpligtelser.
§ 9 Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en
generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 10 Voldgift
Stridigheder om anvendelsen af disse vedtægter afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af
disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af en opmand,
udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I øvrigt henvises til lov
nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.
§ 11 Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er Bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte
medlemmer.
Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig i form af penge, fast ejendom eller
løsøre, vil sådanne midler – efter at alle forpligtigelser er afviklet – være at overdrage til en anden
almen velgørende eller almennyttig forening mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et
andet EU/EØS-land.
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Ovenstående vedtægter §§ 1 — 11 træder i stedet for vedtægter udarbejdet og godkendt i forbindelse med
foreningens stiftelse den 19. oktober 1999 som ændret og godkendt på generalforsamlingerne den 2. marts
2001, 9. maj 2003, 17. maj 2004, 13. juni 2009, 25. juni 2010, 9. juni 2012, den ekstraordinære generalforsamling
22. november 2014 samt generalforsamling den 19. marts 2016.
Kolding, den 19. marts 2016
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