VEDTÆGTER

§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Selvhjælp Aarhus”, og den har hjemsted i Aarhus.
§2

Formål
Foreningens formål er:
- at lave netværksskabende, forebyggende og sundhedsfremmende
aktiviteter til gavn for den enkelte og samfundet
- at bringe mennesker sammen om fælles problemer eller ønsker og
hermed give mulighed for i selvhjælpsgrupper at udveksle
erfaringer og at støtte og styrke hinanden
- at skabe rammer, der giver mennesker mulighed for selv at handle
til fordel for egen og andres sundhed og velvære.
- at den enkelte – i samspillet med de andre i gruppen – udvikler
egne ressourcer til i højere grad at forme sit eget liv.

§3

Krav om medlemskab
Alle, der er aktive i Selvhjælp Aarhus, skal tegne medlemskab.

§4

Betingelser for medlemskab
stk. 1 Som medlem kan optages enkeltpersoner og foreninger, der støtter
formålet i henhold til § 2.
stk. 2 Optagelse træder i kraft, når det optagne medlem har indbetalt det
gældende kontingent.
stk. 3 Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål, kan
udelukkelse alene besluttes på en generalforsamling, hvor dette
er optaget som punkt på dagsordenen.
stk. 4 Genoptagelse af et udelukket medlem kan kun ske på en
generalforsamling, hvor dette er optaget som punkt på
dagsordenen.

§5

Medlemmers rettigheder og pligter
stk. 1 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. En
forening har stemmeret som enkeltperson.
stk. 2 Foreninger, som er medlem, betaler 4 x det fastsatte kontingent.
stk. 3 Kontingentet skal være betalt senest 30 dage før
generalforsamlingen, for at medlemmet opnår stemmeret.
stk. 4 Ved begyndende medlemskab efter 1. oktober gælder
kontingentet også for det kommende år.

§6

Generalforsamlingen
stk. 1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens
anliggender. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal; dog gælder
særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen,
jf. § 11-12.
stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts
måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af
bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal
indeholde dagsorden.
stk. 3 Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
stk. 4 Fra 7 dage før generalforsamlingen kan medlemmer afhente
indkomne forslag, bestyrelsens beretning, budget og revideret
regnskab på foreningens adresse.
stk. 5 Dagsordenen for foreningens generalforsamling skal mindst
omfatte følgende punkter:
a) Valg af dirigent og referent
b) Bestyrelsens beretning til godkendelse
c) Regnskab til godkendelse
d) Budget til orientering
e) Fastsættelse af kontingent
f) Indkomne forslag
g) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
h) Valg af revisor for et år
i) Eventuelt

§7

Ekstraordinær generalforsamling.
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af
bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling
kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af
medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig anføres.
stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages
varsel med angivelse af dagsorden, og den afholdes senest 6 uger
efter at begæringen er bestyrelsen i hænde.
stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed
som den ordinære generalforsamling.
stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling følger den ordinære
generalforsamlings dagsorden, hvad angår § 6 stk. 5a, 5f og 5i.

§8

Valg- og afstemningsregler
stk. 1 Kun fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan deltage i valg
og afstemninger.
stk. 2 Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. På stemmesedlen må kun
skrives op til det antal navne, som er på valg. Et navn må kun
skrives én gang.

§9

Bestyrelsen
stk. 1 Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar over
for generalforsamlingen af bestyrelsen på 5 personer, som vælges
for 2 år ad gangen, hvor hhv. 3 og 2 personer er på valg hvert
andet år.
stk. 2 Bestyrelsen har 2 suppleanter, som vælges hvert år på
generalforsamlingen.
stk. 3 På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer
bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.
stk. 4 Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer; dog kan møderne
lukkes ved behandling af personspørgsmål.
stk. 5 Bestyrelsen kan ekstraordinært indkaldes, når mindst 3
medlemmer af bestyrelsen ønsker det.
stk. 6 Bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen i økonomiske,
juridiske og etiske forhold. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for
foreningens gæld.
stk. 7 Bestyrelsen ansætter koordinator/daglig leder, som varetager
sekretariatsfunktioner og daglig ledelse med ansvar overfor
bestyrelsen.

stk. 8

Bestyrelsen kan mellem generalforsamlingerne vælge yderligere
2 bestyrelsesmedlemmer, som har mulighed for at sidde i
bestyrelsen indtil næstkommende generalforsamling. Der kan de
på lige fod med andre stille op til valg til bestyrelsen.
Stk. 9 Bestyrelsen udarbejder et beslutningsreferat fra sine møder.
stk. 10 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
stk.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens
medlemmer er til stede.

§ 10

Regnskab og budget
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 11

Vedtægtsændringer
stk. 1 Vedtægtsændringer kan kun foretages på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger.
stk. 2 De 2 generalforsamlinger skal afholdes med mindst 1 måneds
mellemrum.
stk. 3 På begge generalforsamlinger kræves 2/3 flertal af de afgivne
stemmer, før vedtægtsændringen træder i kraft.

§ 12

Opløsning af foreningen
stk. 1 Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal
af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, af hvilke den sidste afholdes mindst 1
måned og højst 2 måneder efter den første.
stk. 2 Foreningens formue og ejendom skal efter generalforsamlingens
nærmere beslutning herom tilfalde et eller flere sociale projekter,
hvis formål ligger tæt op ad formålet for Selvhjælpsgrupper i
Århus.

Vedtægterne er i overensstemmelse med det den 22.04.97 vedtagne, og ændret på
generalforsamlingen den 27.03.07 , den ekstraordinære generalforsamling 08.05.07,
generalforsamling 14.03.2011,den ekstraordinære generalforsamling den 14.04.2011,
generalforsamling 27. marts 2012 og ekstraordinærgeneralforsamling 8. maj 2012.

Jens Christens, fmd., dirigent

Anita Torlyn, referent

