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Vedtægter for støtteforeningen - Hjælp til Hjælp 

 

§ 1 Navn 

Støtteforeningen - Hjælp til Hjælp 

§ 2 Hjemsted 

Køge Kommune 

§ 3 Foreningens formål 
Foreningen er en støtteforening for ”Behandl Os Ordentligt”. Støtteforeningen Hjælp til Hjælp 

indsamler midler til almennyttige, sociale og humanitære formål til fordel for børnefamilier, 

enlige, syge, udsatte, hjemløse og andre trængende i samfundet. Støtteforeningen vil 

medvirke til udbredelse og forankring af tiltag der kan støtte og hjælpe udsatte borgere på 

overførselsindkomst for at undgå marginalisering. 

§ 4 Medlemskab 

§4, stk-1: Der kan vælges mellem Aktivt medlemskab og Passivt medlemskab. For at være 
medlem kræver det et gyldigt medlemsbevis som opnås ved betaling af kontingent.  

§4, stk-2: Som Aktivt medlem har man tale og stemmeret på generalforsamlingen, hvis 
man har været medlem i minimum 3 måneder samt betalt kontingent inden afholdelse af 
generalforsamlingen.  

§4, stk-3: Som passivt medlem har man kun taleret på generalforsamlingen, hvis man har 

været medlem i minimum 3 måneder samt betalt kontingent inden afholdelse af 
generalforsamlingen.  

§4, stk-4: Som virksomhedsmedlem kan alle virksomheder blive medlem ved at indbetale 
et kontingent. Beløbet størrelse er op til den enkelte virksomhed, dog minimum 50 kr. 
Virksomheder og lignende har ikke stemmeret men kun taleret på generalforsamlingen. 

§ 5 Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlem af andre foreninger og digitale platforme 
som ønsker at modarbejde eller ødelægge Støtteforeningen Hjælp til Hjælp´s virke. 
Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at overholde den til enhver tid gældende 
forretningsorden 

§ 6 Kontingent 

Kontingentet som Aktivt medlem er fastsat til 100,00 kr. om året. Kontingentet for Passivt 
medlem er fastsat til 50,00 kr. om året. Kontingentet for virksomheder er variable, men er 
minimum 50 kr. om året. Kontingentbetalingen kan ændres ved afstemning på 
generalforsamlingen. 

§ 7 Støtteforeningens midler 

Støtteforeningens midler må ikke gøres til genstand for spekulation. Bestyrelsen kan frit 
disponere over midlerne, når disse anvendes til formål, der er i overensstemmelse med § 3 
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§ 8 Ordinær Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, bestyrelsen konstituer sig efter 
generalforsamling og godkender forretningsordenen. Indkaldelsen til generalforsamlingen 
sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse. Generalforsamlingen træffer 
beslutninger ved almindeligt stemmeflertal 

§ 8, stk. 1.- Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse 

§ 8, stk. 2.- Stemmeret på generalforsamlingen har alle med fuldgyldigt medlemskab som 

aktivt medlem i mindst 3 måneder.  

§ 8, stk. 3.- Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

§ 8, stk. 4.- Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende 
punkter 

 
1.- Valg af dirigent 

2.- Formandens beretning 

3.- Forlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

4.- Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer 

5.- Indkomne forslag 

6.- Valg af bestyrelse 

7.- Valg af suppleanter 

8.- Valg af revisor  

9.- Evt. 

§ 8, stk. 5.- Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol. 

§ 9 Ekstra ordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid, indkaldes til af bestyrelsen, og indkaldes 
skal ske inden en måned før, når mindst 2/3 medlemmer skriftlig stiller krav herom 
 

§ 10 Foreningens daglige ledelse 

§ 10, stk. 1.- Foreningens daglige ledelse udgøres af Formanden der driver foreningen 
efter godtaget vedtægter 

§ 10, stk. 2.-, Bestyrelsesmedlemmer vælges når der afholdes generalforsamling 1/3 på 
ulige år 2/3 på lige år. 
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§ 10, stk. 3.a - Bestyrelsen består af 3-7 personer. 

§ 10, stk. 3.b – Samt minimum 1 suppleant 

§ 10, stk. 4.- Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende 
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger 

§ 10, stk. 5.- Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 

§ 10, stk. 6.- Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne 
er til stede 

§ 10, stk. 7.- Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald 
næstformanden 

§ 10, stk. 8.- Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens 
forhandlinger/beslutninger 

§ 11 Kasserer 

Der oprettes bankkonto, hævekort og netbank. Udbetalinger kan kun ske ved godkendelse 

af kasserer og et bestyrelsesmedlem for betalinger pr. netbank. 

§ 12 Regnskab og revision 

§ 11, stk. 1a.- Foreningens formue skal anbringes i pengeinstitut 

§ 11, stk. 2b.- Foreningens midler må ikke bruges til spekulation, samt der kan ikke 

optages lån. 

§ 11, stk. 2.- Regnskabsåret er 1. januar – 31.december og hermed følger det kalenderåret 

§ 11, stk. 3.- Støtteforeningens regnskab revideres en gang om året 

§ 11, stk. 4.- Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen 

§ 11, stk.5 – Revisor vælges på en generalforsamling 

§ 13 Tegningsregler 

Foreningen tegnes af formanden og kasserer (der begge skal underskrive, før det forpligter 
foreningen). 

§ 14 Hæftelse 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre 

tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling 

§ 15 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget 

§ 16 Opløsning 
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær generalforsamling 
 
§ 16, stk. 1.- Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til 
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Behandl Os Ordentligt 
 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 30.01.2021 
 

Formanden 
 
 


