
VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER FAVRSKOV 1 

 2 

§1 3 

Navn og hjemsted 4 

Stk. 1 Foreningens navn er FrivilligcCenter Favrskov 5 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Favrskov Kommune 6 

 7 

§ 2 8 

Formål 9 

Stk. 1 Foreningen har som formål: 10 

▪ At styrke frivilligheden ved at understøtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger, grupper 11 

og initiativer i Favrskov inden for hele det mangfoldige frivillige område. 12 

▪ At sætte fokus på frivillighed og synliggøre de mange frivillige aktiviteter, blandt andet 13 

gennem effektiv kommunikation på digitale platforme og andre kommunikationsplatforme.  14 

▪ At øge omfanget af frivillighed og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre 15 

det let at blive frivillig, let at yde en frivillige indsats og let at finde hjælpe og støtte.  16 

▪ At understøtte og udvikle lokale foreningers rekruttering af frivillige.  17 

▪ At støtte netværksdannelse mellem foreninger, gruppe og initiativer.  18 

▪ At tilbyde og formidle kurser og kompetenceudvikling for frivillige.  19 

▪ At formidle kontakt mellem nye frivillige og foreningerne.  20 

§ 3 21 

Rammer og virke 22 

Stk. 1 Foreningens arbejde foregår primært decentralt hos medlemsforeningerne via digitale platforme, 23 

i kulturhusene samt ud fra en administrativ lokalitet.  24 

Stk. 2  Foreningen arbejder for at sikre lokalt medejerskab og forankring af frivilligcentret samt 25 

mangfoldighed i medlemssammensætningen. 26 

Stk. 3 FrivilligcCenter Favrskovs virke følger Favrskov Kommunes overordnede rammer og vilkår for den 27 

frivillige indsats, som er besluttet af Byrådet.  28 

Stk. 4 FrivilligcCenter Favrskovs virke følger Socialstyrelsens overordnede rammer og vilkår for tilsagn 29 

om økonomisk støtte til oprettelse af et frivilligcenter. 30 

§ 4 31 

Medlemmer 32 

Stk. 1 Følgende kan optages som medlem af FrivilligcCenter Favrskov: Foreninger og grupper med virke i 33 

Favrskov Kommune samt enkeltpersoner, der ønsker at støtte frivilligcentrets formål. 34 



Stk. 2 Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til FrivilligcCenter Favrskov. Man er medlem, når man 35 

har betalt det årlig kontingent. Man er automatisk udmeldt af foreningen, når man ikke har betalt 36 

kontingent.  Medlemsperioden følger kalenderåret. Ved indmeldelse i 2. halvår betales 37 

forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder 38 

sted. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.  39 

Stk. 3 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen for det efterfølgende år. 40 

§ 5 41 

Generalforsamling 42 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes 43 

foreningen af bestyrelsen, som er valgt på generalforsamlingen.  44 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årlig inden udgangen af april (de første to 45 

generalforsamlinger i henholdsvis 2018 og 2019 afholdes senest i september). Dato for 46 

generalforsamlingen offentliggøres med fire ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden på 47 

FrivilligcCenter Favrskovs hjemmeside og Facebook og i lokale nyhedsmedier. Forslag til 48 

dagsorden skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen. Endelig 49 

dagsorden samt FrivilligcCenter Favrskovs regnskab og budget offentliggøres på FrivilligcCenter 50 

Favrskovs hjemmeside, senest to uger før generalforsamlingen afholdes.  51 

Stk. 3 Geneforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:  52 

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.  53 

2) Valg af referent. 54 

3) Valg af to stemmetællere. 55 

4) Formanden fremlægger mundtlig bestyrelsens årsberetning til godkendelse 56 

5) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 57 

6) Indkomne forslag. 58 

7) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af 59 

kontingent. 60 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. 61 

9) Valg af to suppleanter for et år. 62 

10) Valg af ekstern revisor for et år (der er særlige forhold i etableringsperioden 2018 og 2019) 63 

11) Eventuelt.  64 

 65 

Stk. 4 Alle fremmødte medlemmer af FrivilligcCenter Favrskov har taleret. Hvert medlem har én stemme 66 

og kan stemme, når kontingentet er betalt. Ét betalt kontingent giver ret til at afgive én stemme, 67 

uanset om der er tale om et foreningsmedlemskab eller en enkeltpersons medlemskab. 68 

Dokumentation for, at betaling har fundet sted, kan om nødvendigt kræves på 69 

generalforsamlingen.  70 

Stk. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 71 

Stk. 6 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Vedr. vedtægtsænder: se § 9 stk. 2. 72 

Stk. 7 Afstemninger skal finde sted skriftlig, såfremt blot ét medlem af de tilstedeværende medlemmer 73 

ønsker det.  74 

formaterede: Skriftfarve: Rød

formaterede: Skriftfarve: Rød

formaterede: Skriftfarve: Automatisk, Ikke

Gennemstreget



§ 6 75 

Bestyrelsen 76 

Stk. 1 A) For at bliver valgt til bestyrelsen eller som suppleant skal man være medlem af FrivilligcCenter 77 

Favrskov. 78 

 B) Foreningens bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf fem medlemmer vælges på 79 

generalforsamlingen, mens det sjette og syvende medlem udpeges af Favrskov Kommune. 80 

Favrskov Kommune kan til enhver tid udpege, hvem der skal repræsentere kommunen i 81 

bestyrelsen.  82 

 C) Det tilstræbes, at der er en bred geografisk repræsentation i bestyrelsen, og at der er mindst et 83 

bestyrelsesmedlem fra hhv. fritidsområdet, socialområdet og kulturområdet, hvis det kan lade sig 84 

gøre.  85 

 D) På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen, således at to er på 86 

valg i lige år og tre er på valg i ulige år.  87 

 E) Geneforsamlingen vælger en 1. og en 2. suppleant for en etårig periode. Ved varigt eller 88 

længerevarende forfald træder suppleanten ind i bestyrelsen. Suppleantens periode i bestyrelsen 89 

følger perioden for det bestyrelsesmedlem, der indtrædes for.  90 

 F) I tilfælde af at der ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater - eller suppleanter - har bestyrelsen 91 

mulighed for at supplere sig selv frem til næste generalforsamling.  92 

 G) Genvalg kan finde sted.  93 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på det førstkommende 94 

møde efter generalforsamlingen. Medlemmerne udpeget af Favrskov Kommune kan ikke vælges 95 

som formand, næstformand eller kasserer.  96 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fastlægger sin mødefrekvens, men 97 

der skal minimum være fire årlige møder. Bestyrelsesmøder afholdes desuden, når formanden 98 

finder det fornødent, eller hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer kræver det.  99 

 Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden mindst en uge før bestyrelsesmødet. 100 

Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, som godkendes af bestyrelsen.  101 

 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 102 

mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme 103 

udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  104 

Stk. 4 Bestyrelsens ansætter og afskediger Frivilligcentrets leder og godkender øvrige ansættelser.  105 

 Lederen har ansvaret for den daglige drift og refererer til bestyrelsen. Lederen funderer desuden 106 

som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lønnet 107 

personale i FrivilligcCenter Favrskov kan ikke vælges til bestyrelsen.  108 

§ 7 109 

Økonomi 110 

Stk. 1 Frivilligcentrets indtægter består af:  111 



1) Kommunalt tilskud 112 

2) Statsligt tilskud 113 

3) Medlemskontingenter 114 

4) Øvrige indtægter i form af sponsorater, fundraising eller indtægtsdækket virksomhed.  115 

Stk. 2 Regnskab og revision følger kalenderåret (der er særlige forhold i etableringsperioden 2018 og 116 

2019) 117 

Stk. 3 Bestyrelsen er ansvarlig for at forelægge regnskab og budget på generalforsamlingen.  118 

Stk. 4 Bestyrelsen godkender lønaftaler for alle lønnede medarbejder i FrivilligcCenter Favrskov.  119 

Stk. 5 Regnskabet revideres af den af generalforsamlingens valgte eksterne revisor.  120 

§ 8 121 

Hæftelse og tegningsregler 122 

Stk. 1 Foreningen tegnes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i foreningen. I 123 

formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kassereren i forening. I kassererens 124 

fravær tegnes foreningen af formanden og næstformanden.  125 

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter en leder af FrivilligCcenter Favrskov og eventuelt andet nødvendigt 126 

personale til at forestå den daglig ledelse og drift af foreningen.  127 

Stk. 3 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens 128 

medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen, men mindre 129 

der har været tale om groft uagtsom adfærd.  130 

§ 9 131 

Ændringer af vedtægter 132 

Stk. 1 Ønske om ændring af foreningens vedtægter skal fremsendes skriftlig og fremsættes om særskilt 133 

punkt på dagsordenen for generalforsamlingen.  134 

Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmeflertal blandt samtlige medlemmer.  135 

 Hvis 2/3 af samtlige medlemmer ikke er til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær 136 

generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med 2/3 stemmeflertal, uanset 137 

antallet af fremmødte.  138 

§ 10 139 

Ekstraordinær generalforsamling 140 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 1/3 af 141 

medlemmerne skriftlig og begrundet begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes 142 

behandlet.  143 

Stk. 2 Ekstraordinær geneforsamling indkaldes skriftligt, seneste to uger efter bestyrelsen har modtaget 144 

begæringen og afholdes seneste seks uger efter, begæringen er modtaget. Dagsorden skal 145 

minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 6 under § 5 stk. 3.  146 

formaterede: Skriftfarve: Rød, Gennemstreget
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Stk. 3 Tale- og stemmeret følger de gældende regler for den ordinær generalforsamling.  147 

§ 11 148 

Eksklusion 149 

Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlemskab, hvis foreningens formål modarbejdes og 150 

misbruges. Begrundelsen skal meddeles skriftligt og varsles med syv dage. Beslutningen kan 151 

appelleres til førstkommende generalforsamling, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte 152 

stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.  153 

§ 12 154 

Nedlæggelse af foreningen 155 

Stk. 1 Det er kun generalforsamlingen, der kan tage stilling til FrivilligcCenter Favrskovs nedlæggelse.  156 

Stk. 2 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger.  157 

Stk. 3 Opløsningen skal på den første generalforsamling vedtages med 2/3 flertal blandt samtlige 158 

stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny 159 

generalforsamling, på hvilke opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte 160 

stemmeberettigede.  161 

Stk. 4 Den sidste generalforsamling indkaldes med to ugers varsel til afholdelse seneste seks uger efter 162 

den første generalforsamling. Opløsning vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte 163 

stemmeberettigede.  164 

Stk. 5 Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen overdrages til Favrskov Kommune og anvendes 165 

i overensstemmelse med foreningens formål.  166 

 167 

 168 

 Vedtaget på generalforsamling den                                     .  169 

  170 

 171 

 172 

 173 
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