
 

 

J.nr.: 2218-01 SVH/mmf 
 

 

 

 

V E D T Æ G T E R 

 

for 

 

Foreningen 5 Skoler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 

 
 

 
Navn og hjemsted ............................................................................................................ 3 

§ 1. ................................................................................................................................. 3 

Formål og aktiviteter ........................................................................................................ 3 

§ 2. ................................................................................................................................. 3 

Medlemskreds og kontingent ......................................................................................... 3 

§ 3. ................................................................................................................................. 3 

Eksklusion ......................................................................................................................... 4 

§ 4. ................................................................................................................................. 4 

Generalforsamling ........................................................................................................... 4 

§ 5 .................................................................................................................................. 4 

Ekstraordinær generalforsamling .................................................................................. 5 

§ 6. ................................................................................................................................. 5 

Bestyrelsen ....................................................................................................................... 6 

§ 7. ................................................................................................................................. 6 

Bestyrelsens virksomhed ................................................................................................ 6 

§ 8. ................................................................................................................................. 6 

Sekretariat ......................................................................................................................... 7 

§ 9. ................................................................................................................................. 7 

Tegning og hæftelse ........................................................................................................ 7 

§ 10. ............................................................................................................................... 7 

Økonomi og regnskab ..................................................................................................... 7 

§ 11. ............................................................................................................................... 7 

Revision ............................................................................................................................. 8 

§ 12. ............................................................................................................................... 8 

Vedtægtsændringer og Foreningens opløsning .......................................................... 8 

§ 13. ............................................................................................................................... 8 

 
 
 

 



 

 
3 

Navn og hjemsted 
§ 1. 

 
Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen 5 Skoler. Foreningen er stiftet den 20/2-

2019. 
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens virke er 

landsdækkende.  
 

Formål og aktiviteter 
§ 2. 

 
Stk. 1. Foreningen har til formål at arbejde for at forbedre flygtningebørns 

levevilkår, herunder med særlig fokus på at etablere og udvikle 
undervisningsfaciliteter.  
 

Stk. 2. Foreningen har desuden til formål at yde børn og unge støtte og hjælp 
med henblik på at sikre en værdig tilværelse og en tro på fremtiden. 
 

Stk. 3. Foreningen kan foretage og etablere en hvilken som helst aktivitet i 
overensstemmelse med formålet, ligesom den kan foretage uddelinger til 
fordel for foreninger, fonde, organisationer og enkeltpersoner, under 
forudsætning af, at dette er i overensstemmelse med det overordnede 
formål.  
 

Stk. 4. Foreningen er almennyttig og almenvelgørende.  
 

Medlemskreds og kontingent 
§ 3. 

 
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der kan godkendes af bestyrelsen, og 

som kan tilslutte sig foreningens formå og vedtægter. 
 
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for ét år ad gangen af 

generalforsamlingen, jf. i øvrigt § 5. 
 
Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Erlagt 

medlemskontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Restancer 
eftergives ikke ved udmeldelse.  

 
Stk. 4. Foreningens medlemmer er forpligtede til at efterkomme Foreningens 

vedtægter, samt andre instrukser eller beslutninger truffet af bestyrelsen 
eller på generalforsamlingen. 
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Stk. 5. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan genoptages som 

medlem af Foreningen, før vedkommende har berigtiget restancen.  
 

Eksklusion 
§ 4. 

 
Stk. 1. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen eller 

generalforsamlingen. Eksklusion kræver i begge tilfælde kvalificeret flertal 
(2/3). 

 
Stk. 2. Eksklusion kan iværksættes hvis et medlem i væsentligt omfang 

modarbejder Foreningens formål, overtrædelser Foreningens vedtægter 
eller undlader at berigtige restance efter at være blevet skriftligt opfordret 
hertil. Ydermere kan et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet 
gentagne gange tilsidesætter bestyrelsens anvisninger eller på anden 
måde skader Foreningens renomme. 

 
Stk. 3. Er et medlem blevet ekskluderet af bestyrelsen, kan det pågældende 

medlem indbringe eksklusionssagen på næstkommende 
generalforsamling. En generalforsamlings omgørelse af en eksklusion 
kræver alene simpelt flertal. 

 

Generalforsamling 
§ 5 

 
Stk. 1.  Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.  
 
Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj 

måned. 
 
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved mail til 

samtlige medlemmer med mindst 6 ugers varsel. Medlemmerne er 
forpligtede til løbende at holde bestyrelsen opdateret om, hvilken mail der 
ønskes anvendt. Indkaldelsen skal angive dagsorden.   

 
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, eller 

kandidatur til bestyrelsen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 
3 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender forslagene til 
medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.  

 
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum 

indeholde følgende: 
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1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse og suppleant 
8. Eventuelt valg af revisor 
9. Eventuelt. 
 

Stk. 6. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen. Dirigenten 
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde samt 
procedure ved stemmeafgivning. Dirigenten oplyser om 
afstemningsresultatet. 

 
Stk. 7. Ved generalforsamlingens begyndelse fastlægges stemme-fordelingen 

efter indstilling fra dirigenten, Hvert medlem har én stemme.  
 
Stk. 8. Der føres beslutningsreferat over det på generalforsamlingen forgangne. 

Ved dirigentens anvisning kan væsentlige tilkendegivelser, diskussioner 
mv. gengives i referatet. Referatet underskrives af dirigenten og samtlige 
medlemmer af Bestyrelsen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 
§ 6. 

 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når: 

 
a) Bestyrelsen 

 
eller 
 

b) 1/3 eller flere af Foreningens medlemmer skriftligt overfor 
forpersonen fremsætter ønske herom med angivelse af 
dagsorden.  
 

 
Stk. 2. Ved anmodning efter § 6, stk. 1, skal bestyrelsen fremsende indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling senest én uge efter af have modtaget 
anmodningen indeholdende dagsordenen. Den ekstraordinære 
generalforsamlingen afholdes tidligst 2 uger -  og senest 4 uger -  efter 
fremsendelse af indkaldelsen. Bestyrelsen kan supplere dagsordenen. § 
5 finder i øvrigt anvendelse med de fornødne tilpasninger.  
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Bestyrelsen 
§ 7. 

 
Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for Foreningens daglige ledelse og strategiske 

virke. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen 

for to år. Bestyrelsen vælges forskudt, således at to medlemmer vælges i 
lige år og et medlem vælges i ulige år. Herudover vælges 2 suppleanter 
af generalforsamlingen for et år. Uanset eventuelt valgtidsperiode vælges 
der altid tilstrækkeligt medlemmer på en generalforsamling til at 
bestyrelsen igen består af tre medlemmer. Der kan ske genudpegning af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 
Stk. 3. På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, 

konstituerer bestyrelsen sig med en forperson, en næstforperson og én 
kasserer.  

 

Bestyrelsens virksomhed 
§ 8. 

 
Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte et sekretariat til varetagelse af Foreningens 

daglige arbejde. 
 
Stk. 2 Forpersonen indkalder til bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt.  

Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes 3 uger inden mødet. 
Bestyrelsen fastlægger sin mødeplan for det kommende år på det første 
møde efter den ordinære generalforsamling. 

 
Stk. 3.  Forpersonen skal indkalde bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, når 

et medlem af bestyrelsen eller revisor fremsætter begæring herom. 
Samtlige medlemmer af Foreningen har mulighed for at deltage ved 
bestyrelsesmøderne, dog alene som observatører. Denne ret til 
observation kan alene tilsidesættes, såfremt bestyrelsen skal behandle 
sager af personfølsom karakter.   

 
Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne 

deltager i mødet. Deltagelse kan ske ved brug af elektroniske 
hjælpemidler, som eksempel videokonferencekald eller ved telefonisk 
deltagelse.  

 
Stk. 5. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.  
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Stk. 6. Referat af bestyrelsesmøder skal indeholde forslag til indstillinger, 
væsentlige tilkendegivelser og baggrunden for og resultatet af 
beslutninger. 

 
Stk. 7. Referatet udsendes snarest til bestyrelsen, hvorefter det sættes på 

dagsordenen til godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Samtlige medlemmer underskriver referatet. Medlemmer som ikke var til 
stede kvitterer for at have læst referatet. 

 
Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har 

ret til at få sin mening kortfattet indført i referatet. 
 
Stk. 9. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.  
 
Stk. 10. Bestyrelsen kan meddele prokura.  
 

Sekretariat 
§ 9. 

 
Stk. 1. Såfremt der etableres et sekretariatet, udgør sekretariatet den daglige 

ledelse af Foreningen. 
 
Stk. 2. Sekretariatet kan inden for en af bestyrelsen eller generalforsamlingen 

fastsat ramme ansætte eller på anden måde tilknytte medarbejdere til at 
understøtte udførelsen af Foreningens daglige virke, ligesom 
Sekretariatet administrerer og koordinere arbejdsgrupper mv. 

 

Tegning og hæftelse 
§ 10. 

                                   
Stk. 1. Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen  
 
Stk. 2. For Foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der 

påhviler ikke menige medlemmer eller bestyrelsen, nogen hæftelse, 
medmindre disse enkeltvis og ved særskilt tilkendegivelse herom har 
påtaget sig en sådan forpligtelse.  

 

Økonomi og regnskab 
§ 11. 

 
Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret. 
 



 

 
8 

Stk. 2. Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen i 
overensstemmelse med lovgivningens regler herom en årsrapport 
bestående af en ledelsesberetning og et årsregnskab. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen kan modtage honorar eller vederlag for sit arbejde efter 

generalforsamlingens nærmere beslutning herom. Foreningen kan 
desuden refundere eventuelle dokumenterede omkostninger afholdt af 
bestyrelsesmedlemmer, herunder transportomkostninger og lignende.  

 
Stk. 4. Lån til at dække likviditetsbehov og midlertidige driftsunderskud, kan 

godkendes af bestyrelsen men skal forelægges foreningen på 
næstkommende generalforsamling.  

 
Stk. 5.  Ethvert aktiv som foreningen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på 

Foreningens navn, og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne. 
  

Revision 
§ 12. 

 
Stk. 1. Såfremt 1/3 af de på generalforsamlingen deltagende ønsker det, skal 

foreningens regnskab underlægges revision fra statsautoriseret eller 
registreret revisor. Et forslag om at underlægge foreningens regnskab 
revision, er ikke betinget af fristerne i § 5, stk. 4, men kan rejses mundtligt 
på generalforsamlingen under punktet ”forelæggelse og godkendelse” af 
årsregnskab. Såfremt den der rejser forslaget mundtligt ikke samtidig 
foreslår en revisor til valg, er dirigenten berettiget til at udpege en 
statsautoriseret eller registreret revisor.  

 

Vedtægtsændringer og Foreningens opløsning 
§ 13. 

 
Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer kan, ved ordinær generalforsamling, kun 

vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. 
Forslag om vedtægtsændringer kan, ved ekstraordinær 
generalforsamling, kun vedtages, såfremt 2/3 af foreningens samlede 
antal medlemmer er tilstede og 2/3 af de fremmødte stemmer for.  

 
Stk. 2. Forslag om opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende 

generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer 
for. Der sondres ikke her mellem ordinær og ekstraordinær 
generalforsamling.  
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Stk. 3. Eventuelt overskud / formue / materiel går ved opløsning af foreningen til 
almennyttige eller almenvelgørende formål efter indstilling fra den 
opløsende generalforsamlingen. 

 
---ooo0ooo--- 

 
 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1 april 2019: 
 
 
 


