VEDTÆGTER
for
Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen

1 Foreningen
Stk. 1
Foreningens navn er Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen
Stk. 2
Støtteforeningen har hjemsted i Danmark.
2 Formål
Stk. 1
Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksens formål er at indsamle og
administrere midler til Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksens tværpolitiske arbejde.
Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen arbejder for at få indført markante forbedringer i
daginstitutioner og på børneområdet generelt herunder indførsel af minimumsnormeringer, jf.
www.hvorerderenvoksen.dk
Stk. 2
Støtteforeningen for Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen er uafhængig af politiske
partier, økonomiske og religiøse interesser.
3 Formålets opnåelse
Stk. 1
Til gennemførelse af forenings formål indsamles økonomiske midler via frivillige donationer og
medlemskontingenter.
Stk.2
Økonomiske midler kan også indsamles via webshop med salg af HvorErDerEnVoksen
”merchandise”, hvor overskud går udelukkende til bevægelsens arbejde.
4 Medlemskab
Stk. 1
Som medlem af støtteforeningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år, og som ønsker at
støtte foreningens formål.
Stk. 2
Støtteforeningen har pligt til at optage personer der ønsker at blive medlem, med mindre
ganske særlige forhold taler imod optagelse.
Stk. 3

Medlemskabet vedvarer, indtil det af medlemmet bringes til ophør (ved udmeldelse eller død)
eller indtil foreningen bringer medlemskabet til ophør som følge af manglende betaling af
kontingent eller ved beslutning om at ekskludere et medlem grundet grov eller gentagen
overtrædelse af foreningens vedtægter.
Stk. 4
Medlemmer kan indstilles til eksklusion, hvis der er enighed om en indstilling i bestyrelsen eller
ved indstilling fra minimum 10 medlemmer. Indstillingen skal forelægges generalforsamlingen.
Motivationen for eksklusionen skal forelægges skriftligt og fremlægges på generalforsamlingen.
Eksklusionen skal vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer.
5 Kontingent
Stk. 1
Bestyrelsen fastsætter løbende beløbet for medlemskontingent, kontingent eller
kontingenttyper.
Stk. 2
Ved et medlems udmeldelse af støtteforeningen er medlemmet ikke berettiget til tilbagebetaling
af betalt kontingent.
6 Bestyrelsen
Stk. 1
Bestyrelsen står for den daglige ledelse af støtteforeningen mellem de årlige
generalforsamlinger.
Stk. 2
Bestyrelsen består minimum af 3 medlemmer, der efter generalforsamlingen konstituerer sig på
posterne som henholdsvis formand, næstformand og kasserer.
Stk. 3
Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode
Stk. 4
Der vælges hvert år tillige to suppleanter til bestyrelsen, en 1. suppleant og en 2. suppleant. Hvis
et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og
bestyrelsen fordeler igen posterne mellem sig. Suppleanter vælges for en 1-årig periode.
Stk. 5
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle valgte bestyrelsesmedlemmer, afgiver sin
stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
7 Generalforsamling
Stk. 1

Støtteforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes én gang årligt inden 1. juli. Indkaldelse sker offentligt senest 14 dage før afholdelsen.
Stk. 2
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest otte dage før
generalforsamlingen.
Stk. 3
Faste punkter på generalforsamlingen er: Konstatering af lovlig indkaldelse, Valg af dirigent,
referent og stemmetællere, Bestyrelsens beretning, Godkendelse af regnskab, Fastlæggelse af
kontingent samt Valg af revisor. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.
8 Afstemning
Stk. 1
På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme.
Stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte,
med mindre andet følger af nærværende vedtægt.
9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages, kan foranstaltes af
formanden eller 2/3 af bestyrelsen, eller 2/3 af foreningens medlemmer.
10 Regnskab
Stk. 1
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Første regnskabsår løber fra
foreningens stiftelse til 31. december 2019.
Stk. 2
Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde en oversigt over indtægter og udgifter samt en
status.
Stk. 3
Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den på
generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 4
Regnskabet for det forløbne kalenderår, med oplysning om trufne beslutninger og dispositioner,
offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
11 Tegningsret
Stk. 1
Det er formanden eller kassereren – i forening med et andet bestyrelsesmedlem – der har ret til
at indgå aftaler på foreningens vegne.

Stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.
12 Vedtægtsændring
Stk. 1
Ændring af støtteforeningens vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de
tilstedeværende medlemmer af foreningen stemmer for forslaget.
13 Opløsning
Stk. 1
Beslutning om foreningens opløsning kan efter et forud stillet forslag – udsendt med den
skriftlige indkaldelse til generalforsamling – tages på den ordinære generalforsamling, såfremt
2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen. Den endelige beslutning skal dog tages på en
efterfølgende generalforsamling.
Stk. 2
Foreningen opløses såfremt minimumsnormeringer i børnehøjde er implementeret i alle danske
daginstitutioner.
Stk. 3
Ved opløsning tilfalder foreningens formue en forening eller gruppe med et tilsvarende formål.
Hvilken forening eller gruppe besluttes på generalforsamlingen.
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