Vedtægter for Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
§ 1 Navn og hjemsted
Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
Foreningen er landsdækkende
Den til enhver tid siddende formands adresse
§ 2 Målgruppe
Målgrupperne er folk på overførselsindkomst, lavtlønnede, socialt udsatte, fattige,
børnefamilier, børn, unge, ældre, syge, handicappede, hjemløse, indvandre og
marginaliserede i Danmark
§ 3 Foreningens formål
Foreningens formål er at indsamle midler til almennyttige, sociale og humanitære formål til
fordel for foreningens målgrupper og andre trængende.
§ 3, stk. 1. Foreningens formål er at oprette projekter og aktiviteter til gavn for
foreningens målgruppe jf. § 2
§ 3, stk. 2. Foreningens formål er at kunne uddele midler til foreningens målgruppe i
form af julehjælp som består af gaver eller gavekort
§ 3, stk. 3. Foreningens formål er at oprette udvalg og netværk der er til gavn for
foreningens målgruppe jf. §2
§ 3, stk. 4. Foreningen vil medvirke til udbredelse og forankring af tiltag der kan støtte
og hjælpe foreningens målgruppe for at undgå marginalisering.
§ 3, stk. 5. Foreningens formål er at kunne uddele midler til foreningens målgruppe
som befinder sig i en akut nødsituation. Hjælpen kan tildeles for dækning
af mad, medicin, tøj, indbo og tag over hovedet.
§ 4 Medlemmer
§ 4, stk. 1. Der er 3 typer for medlemskab
•

Aktivt medlemskab har tale og stemmeret på generalforsamlingen

•

Passivt medlemskab har kun taleret og ikke stemmeret på
generalforsamlingen

•

Virksomhedsmedlemskab har kun taleret og ingen stemmeret på
generalforsamlingen

§ 4, stk. 2. Reglerne for medlemskaberne vil fremgå af den til enhver tid gældende
forretningsorden
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§ 5 Kontingent
§ 5, stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling
§ 5, stk. 2. Kontingent og regler for virksomheder vil fremgå af den til iht. gældende
forretningsorden
§ 6 Bestyrelse
§ 6, stk. 1. Bestyrelsen består af 3-7 personer og vælges for 2 år ad gangen. Den
halve bestyrelse vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år.
§ 6, stk. 2. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
§ 6, stk. 3. Foreningens daglige ledelse udgøres af formanden der driver foreningen
efter godtaget vedtægter og forretningsorden.
§ 6, stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 6, stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter den ordinære
generalforsamling, hvor forretningsordenen godkendes og underskrives
af formanden.
§ 6, stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede.
§ 7 Støtteforeningen Hjælp til Hjælp samarbejder med
§ 7, stk. 1. Støtteforeningen Hjælp til Hjælp hjælper med at indsamle midler for
tilsluttede foreninger, klubber og grupper som er optaget
under § 8 i vedtægter for Behandler Os Ordentligt
§ 7, stk. 2. Støtteforeningen Hjælp til Hjælp yder gratis regnskabsføring til tilsluttede
foreninger, klubber og grupper som er optaget under § 8 i vedtægter for
Behandler Os Ordentligt når foreningen, klubben eller gruppen er godkendt
af Hjælp til Hjælp bestyrelse
§ 7, stk. 3. Støtteforeningen Hjælp til Hjælp yder gratis hjælp til at løse diverse
opgaver for tilsluttede foreninger, klubber og grupper iht. gældende
forretningsorden.
§ 8 Ordinær Generalforsamling
§ 8, stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 8, stk. 2. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
§ 8, stk. 3. Generalforsamlingen vælger en referent som fører beslutninger i
protokol.
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§ 8, stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året i perioden
januar til marts.
§ 8, stk. 5. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved
indkaldelse på www.hjaelptilhjaelp.dk.
§ 8, stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
§ 8, stk. 7. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
§ 8, stk. 8. For at kunne stemme på den ordinære generalforsamling kræves der et
fuldgyldigt medlemskab iht. gældende forretningsorden.
§ 8, stk. 9. Formanden underskriver generalforsamlingens beslutnings protokol
§ 8, stk. 10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af evt. vedtægtsændringer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleanter
10. Udpegning af revisor
11. Evt.
§ 9 Regnskabsføreren (kasserer)
§ 9, stk. 1. Kun regnskabsføreren kan oprette bankkonto, kreditkort og netbank
§ 9, stk. 2. Regnskabsføreren disponerer enerådigt over foreningens kreditkort
§ 9, stk. 3. Ved brug af netbank skal regnskabsføreren og formanden godkende
overførsler
§ 9, stk. 4. Regnskabsføreren kan forestå bogføringen for tilsluttede foreninger, klubber
og grupper optaget under § 8 i vedtægter for Behandler Os Ordentligt
§ 9, stk. 5. Regnskabsførerens (kassererens) opgaver er Iht. gældende
forretningsorden
§ 9, stk. 6. Regnskabsføreren kan når der er afholdt møde med forening, klub eller
gruppe samt formand for Hjælp til Hjælp ekskluderer en forening, klub eller
gruppe.
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§ 10 Regnskab og revision
§ 10, stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i pengeinstitut
§ 10, stk. 2. Foreningens midler må ikke bruges til spekulation, samt kan der ikke
optages lån og stiftes gæld
§ 10, stk. 3. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
§ 10, stk. 4. Bestyrelsen kan frit disponere over midlerne, når disse anvendes til
formål, der er i overensstemmelse med §§ 2 og 3
§ 10, stk. 5. Regler for revision og regnskab iht. gældende forretningsorden
§ 11 Eksklusion
Aktive, passive og virksomheds medlemmer kan ekskluderes, hvis foreningens
vedtægter, formål og forretningsordenen overtrædes
§ 12 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kasserer i fællesskab
§ 13 Hæftelse
•

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud
medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

•

Foreningens medlemmer hæfter og skal tilbage levere foreningens materialer og
midler til foreningen efter brug. Ved uenighed om tilbage leveringen af
foreningens materialer og midler til foreningen anmeldes det til politiet.

§ 14 Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid, indkaldes af bestyrelsen, og
indkaldelsen skal ske inden en måned før, når mindst 2/3 medlemmer skriftlig stiller
krav herom.
§ 15 Vedtægtsændringer
§ 15, stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 15, stk. 2. Godkendte vedtægter underskrives af formanden
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§ 16 Opløsning
§ 16, stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær
generalforsamling.
§ 16, stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen iht.
gældende forretningsorden.

Vedtægter godkendt og træder i kraft den 26-02-2022 og træder i stedet for de hidtil
gældende vedtægter for Støtteforeningen Hjælp til Hjælp
Underskrevet af formanden den 26-02-2022
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