
 
Vedtægter for Frivilligcenter Amager 

§ 1: Navn og hjemsted 

§ 1, stk. 1: Foreningens navn er ”Frivilligcenter Amager”.  

§ 1, stk. 2: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

 

§ 2: Formål 

§ 2, stk. 1: Foreningens formål er at øge og udvikle den frivillige deltagelse på Amager i 2300 København S 

og dermed bidrage til et styrket og mangfoldigt civilsamfund. 

§ 2, stk. 2: Foreningen arbejder for, at alle kan være deltagende og indgå i samarbejder, der bygger på 

åbenhed, demokrati og tillid. 

§ 2, stk. 3: Foreningen arbejder med at forbedre rammer og vilkår for det frivillige engagement ved at 

inspirere, synliggøre og udvikle frivilligheden blandt lokale borgere, netværk og foreninger. 

§ 2, stk. 4: Foreningen udøver sit formål inden for alle områder af civilsamfundet. 

§ 2, stk. 5: Frivilligcenter Amager kan være medlem af landsorganisationen for frivilligcentre, FriSe. 

 

§ 3: Betingelser for medlemskab 

§ 3, stk. 1: Som ordinære medlemmer kan optages civile organisationer og netværk, der tilslutter sig 

foreningens formål. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ordinære medlemmer, 

som ikke har betalt skyldigt kontingent før generalforsamlingens start, mister retten til at stemme. Hvert 

medlem har én stemme.  

§ 3, stk. 2: Som netværksmedlemmer kan optages offentlige institutioner og offentlige projekter, der 

tilslutter sig foreningens formål. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Netværksmedlemmer har ikke stemmeret.   

§ 3, stk. 3: Som støttemedlemmer kan optages enhver enkeltperson eller privat virksomhed, der tilslutter 

sig foreningens formål. Kontingent for hhv. enkeltpersoner og virksomheder fastsættes på den årlige 

generalforsamling. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.  

§ 3, stk. 4: Alle medlemmer har ret til at deltage på generalforsamlingen og til at stille op til bestyrelsen, 

dog skal formand og næstformand vælges blandt de ordinære medlemmer.  

§ 3, stk. 5: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis de modvirker foreningens formål. Det 

ekskluderede medlem har ret til at forelægge sin sag for generalforsamlingen, som kan omstøde 

bestyrelsens beslutning. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 



§ 4: Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog er der 

særlige regler om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af april måned. Den indkaldes med 

mindst fire ugers varsel. 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens/formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskabet. 

4. Fremlæggelse af budgettet. 

5. Indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingenter for næste kalenderår 

7. Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Forslagene skal være tilgængelige for medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling 

§ 5, stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af 

medlemmerne kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig 

udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. 

§ 5, stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter samme regler som 

ved ordinær generalforsamling, og afholdes senest 3 uger efter, at begæringen fra medlemmerne er 

modtaget af bestyrelsen. 

§ 5, stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære. 

 

§ 6: Foreningens daglige ledelse 

§ 6, stk. 1: Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse.  

§ 6, stk. 2: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Det skal tilstræbes at 

have en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige brancher og som 

besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer, eksempelvis kompetencer inden for ledelse, 

strategi og økonomi. 

§ 6, stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i 

ulige år, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år 

§ 6, stk. 4: Der vælges op til 6 suppleanter, som vælges for ét år ad gangen. Såfremt generalforsamlingen 

ikke vælger 6 suppleanter, kan disse frit udpeges af bestyrelsen. 



§ 6, stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer på det førstkommende møde 

efter nyvalg. 

§ 6, stk. 6: Bestyrelsen fastsætter efter generalforsamlingen selv sin forretningsorden på det 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

§ 6, stk. 7: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med kompetence til at arbejde på bestyrelsens vegne mellem 

bestyrelsesmøderne. 

§ 6, stk. 8: Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent, dog mindst 1 

gang i kvartalet. 

§ 6, stk. 9: Der udarbejdes et beslutningsreferat af bestyrelsesmødet. Godkendte beslutningsreferater skal 

være tilgængelige for foreningens medlemmer.  

§ 6, stk. 10: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede – herunder formanden 

eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller i 

dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

§ 7: Økonomi og tegningsregler 

§ 7 stk. 1: Foreningen tegnes udadtil af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden 

eller næstformanden.  

§ 7, stk. 2: Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede 

bestyrelse.  

§ 7, stk. 3: Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura. 

§ 7, stk. 4: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende 

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§ 7, stk. 5: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 7, stk. 6: Budgetstatus fremlægges hvert kvartal. 

Revision udføres i overensstemmelse med de til enhver tid værende tilskudsgiveres krav. 

 

§ 8: Vedtægtsændringer 

Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 

generalforsamlingen. 

 

§ 9: Opløsning af foreningen 

§ 9, stk. 1: Nedlæggelse af foreningen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to 

på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste holdes mindst én måned og højst to måneder 

efter den første. Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen. 



§ 9, stk. 2: I tilfælde af nedlæggelse af foreningen tager generalforsamlingen stilling til anvendelse af 

foreningens formue. Formuen skal anvendes til støtte af frivilligt arbejde på Amager i 2300 København S. 

Dog skal der tages hensyn til eventuelle fastsatte bestemmelser for pulje- og fondsmidler. 

 

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. maj 2001.  

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling den 29. april 2002.  

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling den 23. april 2008. 

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling 7. august 2008. 

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling 14. marts 2011 

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling 25. april 2012. 

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling 24. april 2014. 

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling 5. april 2017.  

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling 4. april 2018.   

Vedtægterne er ændret som følge af generalforsamling 10. april 2019. 

  

 

 

 

 

 


