
 

Vedtægter for Birkerød Flygtningekontakt 

 
' 1 Navn og hjemsted  

 
Foreningens navn er Birkerød Flygtningekontakt. 

 

Foreningens hjemsted er Birkerød i Rudersdal Kommune. Foreningen arbejder i overensstemmelse med Dansk  

Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. 

 

' 2 Formål 
 
Foreningens formål er af fremme kontakten mellem flygtninge og danskere.  

Vi arbejder med: 

 

 at styrke flygtninges muligheder for at fungere i det danske samfund gennem kompetenceudvikling 

på forskellige områder, 

 at fremme flygtningenes kontakt til lokalsamfundet, 

 at oplyse om flygtninge i lokalsamfundet, 

 at medvirke til sikring af flygtninges rettigheder (bisidder, henvisning til rådgivning o.l.), 

 at formidle kontakt til myndigheder og andre instanser, 

 at indsamle midler til hjælp for flygtninge. 

 

' 3 Medlemskreds og kontingent 

 
Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål. Der kan opkræves kontingent i 

overensstemmelse med, hvad der vedtages på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som modarbejder foreningen. Udelukkelsen kan forelægges 

førstkommende generalforsamling, hvis den udelukkede ønsker det. 

 

Som støttemedlemmer kan optages organisationer, institutioner og forretninger. Støttemedlemmer betaler et 

støttekontingent i henhold til vedtagelse på generalforsamlingen. Støttemedlemmer kan lade sig repræsentere 

på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret. 

 

' 4 Økonomi 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

 

' 5 Foreningen tegnes af 

 

Formanden eller kassereren. Vidtrækkende dispositioner forelægges den samlede bestyrelse. 

 

' 6 Bestyrelse 

 
Foreningen ledes af en bestyrelse på højest 6 medlemmer.  

Bestyrelse, 2-3 suppleanter samt revisor vælges på generalforsamlingen.   

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år og for de øvrige valgte 1 år.  

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år og genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes 



 

ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der afholdes mindst 4 

bestyrelsesmøder årlig. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. 

 

' 7 Generalforsamling 

 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i 

årets første kvartal. 

 

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig besked til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel. 

 

Forslag til vedtagelser på generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen mindst 8 dage før 

generalforsamlingen, hvorpå bestyrelsen udsender forslagene til medlemmerne. 

 

Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal. Indkaldelsen 

skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte: 

 

1.   Valg af dirigent og referent. 

2.   Formandens beretning. 

3.   Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

4.   Næste års arbejde, herunder budget. 

5.   Fastsættelse af evt. kontingent. 

6.   Indkomne forslag. 

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter. 

8.   Eventuelt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne 

skriftligt anmoder om det. Dagsorden udsendes senest 14 dage efter anmodningen, og mødet afholdes senest 

4 uger efter anmodningen. Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt flertal. Hvert medlem har 

én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

' 8 Opløsning af foreningen 

 
Beslutning om opløsning af foreningen er kun gyldig, når forslag herom er vedtaget på 2 på hinanden 

følgende generalforsamlinger - i begge tilfælde med simpelt flertal. På den ene af disse generalforsamlinger 

træffes beslutning om disposition over foreningens eventuelle formue. 

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 1. marts 2018. 

 

 

Dirigentens underskrift: 

 

 

……………………      ………………………………………………………………..  

Dato                                             Birthe Erlendsson 


