Vedtægter for Selvhjælp Herning
§1

Navn og hjemsted
Selvhjælp Herning
Hjemmehørende i Herning Kommune

§2

§3

§4

Foreningens formål
Stk. 1

Selvhjælp Herning er en frivillig social forening som yder
medmenneskelig støtte til mennesker i svære livssituationer. Dette gøres
via etablering af selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og individuelle
samtaler. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne resurser med
henblik på at skabe større livskvalitet for den enkelte.

Stk. 2

Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Medlemmer i Selvhjælp Herning
A

Der opnås medlemskab af foreningen ved at betale årligt kontingent.

B

Frivillige sociale foreninger kan optages efter forudgående godkendelse
af bestyrelsen.
Hver forening har 1 stemme.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er øverste myndighed og fastlægger de overordnede
retningslinjer for foreningens virke.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 2. kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling via e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 4
ugers varsel med angivelse af dagsorden. Derudover annonceres generalforsamlingen
på foreningens hjemmeside.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.

Valg af dirigent og stemmetællere

2.

Bestyrelsens beretning
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3.

Orientering fra koordinator

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt
orientering om budgettet

5.

Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår

6.

Orientering fra udvalg

7.

Indkomne forslag

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

9.

Valg af revisor

10.

Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Eventuelt indkomne forslag fremsendes til foreningens medlemmer via e-mail senest 2
uger før generalforsamlingens afholdelse.
Der opnås stemmeret på generalforsamlingen, når der er betalt kontingent det
pågældende år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Dog
er der en anden procedure ift. vedtægtsændringer (se § 8).
Alle personvalg skal være skriftlige.
Øvrige valg skal være skriftlige, hvis dirigenten eller blot ét enkelt medlem ønsker
det.
Alle foreningens medlemmer kan stille op til bestyrelsen, dog ikke ansatte i Selvhjælp
Herning. Ved fravær på generalforsamlingen skal der foreligge skriftligt tilsagn,
såfremt der er et ønske om at opstille.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.
Til bestyrelsen vælges mindst 3 og højst 5 personer.
Består bestyrelsen af 3 personer, vælges i lige år 2 personer, i ulige år 1 person.
Består bestyrelsen af 4 personer, vælges i lige år 2 personer, i ulige år 2 personer.
Består bestyrelsen af 5 personer, vælges i lige år 2 personer, i ulige år 3 personer.
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Desuden vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen.
Genvalg kan forekomme.
Såfremt alle bestyrelsesmedlemmer udskiftes samme år, foretages i den nyvalgte
bestyrelse lodtrækning for at finde det antal medlemmer, der er på valg efter et år,
således at den sædvanlige valgprocedure genoprettes.

§5

Bestyrelsen
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af Selvhjælp Herning.
Den fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom den ansætter og afskediger lønnet
personale.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand mm, som den finder
nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 1 gang i kvartalet. Suppleanten kan deltage i
møderne uden stemmeret. Andre kan indkaldes uden stemmeret.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og beslutte det enkelte udvalgs beføjelser. Til udvalg
kan inddrages personer udenfor medlemskredsen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder
anledning hertil, eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftlig
anmodning herom med angivelse af dagsorden. Der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling via e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers
varsel og senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Ligeledes
annonceres den ekstraordinære generalforsamling på foreningens hjemmeside.
Afstemningsproceduren er som ved den ordinære generalforsamling.

§7

Økonomi, regnskab og revision
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Selvhjælp Herning hæfter med sin formue.
Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller
andre forpligtelser.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse
med de betingelser, de er bevilget under.
Bestyrelsen vedtager budgettet og indstiller regnskabet til godkendelse på
generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningens midler indsættes i bank. Bestyrelsen arbejder ud fra en vedtaget
regnskabsprocedure.
Revision af regnskab foretages af en statsautoriseret revisor.

§8

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan kun foretages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer herfor.

§9

Opløsning
Beslutning om at opløse Selvhjælp Herning kan kun ske på en ekstraordinær
generalforsamling. Opløsning og eventuelle midlers anvendelse er eneste punkt på
dagsordenen.
Beslutningen træffes såfremt 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.
Ved eventuel opløsning af Selvhjælp Herning overgår dens midler til organisationer/
foreninger, der arbejder i overensstemmelse med Selvhjælp Hernings
formålsparagraf, eller de tildelte midler sendes retur.

Ændret på generalforsamling den 20. april 2010
Ændret på generalforsamling den 23. april 2013
Ændret på generalforsamling den 7. april 2014
Ændret på generalforsamling den 25. april 2018
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