Vedtægter for Betaniahjemmets Forening for Frivillige og Venner
§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningen er stiftet den 8. september 2009 under navnet Betaniahjemmets Forening for Frivillige
og Venner med hjemsted i Frederiksberg Kommune.
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er:
 At være en forening, der påtager sig et socialt ansvar ved på et frivilligt grundlag at deltage
aktivt i virkeliggørelsen og planlægningen af forbyggende sociale og fysiske aktiviteter for
beboerne på Betaniahjemmet, Frederiksberg.
§ 3. Medlemskab
Foreningen optager som medlem enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, er foreningens øverste
myndighed. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand i lige år
Valg af bestyrelsesmedlemmer i ulige år
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden senest 14 dage efter anmodning.
§ 5. Foreningens bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 personer, samt en repræsentant fra Betaniahjemmet.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Derudover udpeger
Betaniahjemmet en repræsentant. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 6. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
§ 7. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres løbende af kassereren, der ved årets
udgang udarbejder et regnskab som fremvises til generalforsamlingen til godkendelse.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Til realisering af foreningens formål søges støtte fra offentlige myndigheder, samt offentlige og
private fonde og puljer.
§ 8. Vedtægtsændringer og beslutninger
Eventuel ændring af foreningens vedtægter skal godkendes på en generalforsamling ved
stemmeflertal. Øvrige beslutninger vedtages ved stemmeflertal på foreningens bestyrelsesmøder.
§ 9. Opløsning af forening
Opløsning af forening kræver stemmeflertal i bestyrelsen, samt efterfølgende godkendelse på en
generalforsamling.
Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue Betaniahjemmet.
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