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Vedtægter for Come Together Danmark  

 

 

 

§ 1 Come Together Danmark  

Stk. 1. Foreningens navn er Come Together Danmark  

Stk. 2. Foreningen Come Together Danmark har hovedkontor og sekretariat i Hinnerup 

Stk. 3. Foreningen Come Together Danmark fungerer som hovedorganisation for alle 
lokalafdelinger under Come Together Danmark 

Stk. 4. Målgruppen for Come Together Danmarks arbejde er sårbare unge, i alderen 16-30 år. 

§ 2 Formål  

Stk. 1. Foreningens formål er at oprette og støtte nye lokale afdelinger i Danmark, som alle 
arbejder ud fra Come Together Danmarks overordnede målsætning. Come Together 
Danmark er en almennyttig organisation, som har det overordnede almennyttigtige formål at 
øge de unges trivsel og bryde den negative sociale arv, sikre sårbare unge et bedre liv og give 
dem et bedre fodfæste i voksenlivet.  

Stk. 2. Come Together Danmarks sekretariat har til opgave at støtte lokalafdelingerne i deres 
arbejde, såvel fagligt som administrativt. 

Stk. 2a: Come Together Danmarks sekretariat har ansvar for at lokalafdelingerne drives i 
overensstemmelse med Come Together Danmarks vedtægter og dansk lovgivning.  

Stk. 3. Lokalafdelingerne har til ansvar at oprette mentorfællesskaber (mentorer og 
mentees), sikre kontakt til lokale samarbejdspartnere samt at sikre evaluering og 
afrapportering til sekretariatet.  

Stk. 4. Come Together Danmark samarbejder med kommuner og ministerier, hvor målet er 
at hjælpe målgruppen med at øge deres trivsel og bryde den negative sociale arv, sikre 
sårbare unge et bedre liv og give dem et bedre fodfæste i voksenlivet.   

Stk.5. Come Together Danmark samarbejder med humanitære foreninger og fonde, hvor 
målet er at hjælpe målgruppen.  

Stk.6. Come Together Danmark evaluerer løbende foreningens resultater i forhold til 
foreningens overordnede målsætning. Come Together Danmark hjælper lokalafdelingerne 
med synliggørelse af lokalafdelingens virke.  

Stk.7. Come Together Danmark har et sekretariat til at varetage foreningens målsætning. 
Sekretariatet ledes af Come Together Danmarks stifter, John Sutherland Mitchell.  
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Som stifter af Come Together er John Sutherland Mitchell sikret denne position, ligesom 
John Sutherland Mitchell står som ejer af navnet Come Together Danmark og den 
opgaveløsning, der knytter sig til Come Together Danmark. 

Stk. 8. Come Together Danmarks sekretariat har til ansvar at alle mentor- og mentee 
matches bliver evalueret samt sikre at data behandles lovmæssigt korrekt i alle henseende. 

Stk. 9. Alle mentees vil blive udredt ved indskrivning og efterfølgende evalueret inden for de 
af generalsekretæren fastsatte opfølgningsintervaler. 

§ 3 Organisering  

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse. 

 Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Stk. 3. Den daglige drift af Come Together Danmark varetages af sekretariatet, hvis øverste 
leder er generalsekretæren. 

Stk. 4. Det er generalsekretæren der afgør hvordan sekretariatet bedst udfører sit arbejde. 

 

Figur 1 Come Together Danmarks organisering (Advisory Board er ad-hoc/optionelt) 

§ 4 Medlemskab  

Stk. 1. Medlemskabet udgøres af kontingentbetalende medlemmer, som alle har møde- og 
stemmeret til generalforsamlinger  

Stk. 2. Der opnås medlemskab ved indbetaling af årligt kontingent. 
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Stk. 3. Medlemskab gælder 12 mdr. fra indmeldelsesdatoen. Medlemskabet kan bringes til 
ophør ved udmeldelse eller ved død, eller som følge af stk. 4 eller §9. 

Stk. 4. Medlemmer der ikke har betalt skyldigt kontingent indenfor 3 måneder efter 
opkrævning, slettes af medlemslisten. 

 

§ 5 Bestyrelsen  

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 - årig periode på den årlige 
generalforsamling. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Stk. 3. Formand, kassereren og generalsekretæren tegner foreningen.  

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er 
nødvendige for foreningens drift. 

Stk. 5. Der afholdes principielt ordinært møde mindst en gang i kvartalet. Andet og hyppigere 
interval kan dog anvendes såfremt bestyrelsen beslutter dette. På møderne er sekretariatet 
repræsenteret.  

Stk. 6. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg/advisory 
boards.  

§ 6 Regnskab og revision  

Stk. 1. Come Together Danmarks regnskab følger kalenderåret og aflægges for 
generalforsamlingen til godkendelse.  

Stk. 2. Come Together Danmark samarbejder med et godkendt og registreret revisionsfirma i 
de tilfælde hvor det kræves – f.eks. ved revisionspåtegnelse af anvendelse af støtte-
/fondsmidler.  

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen 
personlig hæftelse. 

§ 7 Generalforsamlingen  

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær 
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal.  

Stk.2. Alle foreningens medlemmer (der har betalt medlemskab senest 3 måneder før 
afholdelsen) har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
Stemmeret har alle foreningens medlemmer samt medlemmer af den siddende bestyrelse 
og generalsekretæren. 

Stk. 3. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

Stk. 4. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
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 Valg af dirigent og referent. 
 Bestyrelsens beretning. 
 Godkendelse af regnskab. 
 Fastsættelse af medlemskontingent i foreningen. 
 Godkendelse af næste års budget. 
 Indkomne forslag. 
 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 Eventuel valg af revisor, hvis påkrævet. 
 Eventuelt. 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Formanden skal senest 7 dage før 
generalforsamlingen have videreformidlet forslaget til generalforsamlingens potentielle 
deltagere. 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og 2 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.  

Stk. 7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på mail til bestyrelsens 
medlemmer, Landssekretariatets ledelse (generalsekretær, faglig- og administrativ leder), 
samt foreningens medlemmer. Indkaldelsen annonceres også på Come Together Danmarks 
hjemmeside med samme varselsfrist. Dagsorden og allerede indkomne forslag afgives i 
forbindelse med indkaldelsen. Tilkomne forslag inden for den i stk. 5 nævnte frist 
eftersendes indkaldelsen. 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, hvis mindst 50% 
af bestyrelsens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.  

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære 
generalforsamling har samme bemyndigelse som den ordinære.  

§ 9 Udelukkelse og eksklusion  

Stk.1. Et medlem kan udelukkes og ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommendes 
opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har 
tilsidesat sine medlemspligter i forhold til foreningens overordnede målsætning og etiske 
retningslinjer og frivillighedspolitik.  

Stk. 2. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes hvis det vurderes af et flertal i bestyrelsen 
at medlemmet har interessekonflikter der kan skade Come Together Danmark. 

§ 10 Vedtægtsændringer  

Stk.1. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget.  

Stk. 2. Ved stemmelighed gælder formandens stemme for 2. 




