
 

Vedtægter 

for 

IntegrationsCaféen

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er:            IntegrationsCaféen

Hjemsted er: Fredensborg Kommune.

Foreningen er stiftet: Den 26. august 2019. 

§ 2 Formål:
Stk. 1: Foreningens formål er, gennem frivilligt socialt arbejde, at være med til at 
hjælpe kommunens borgere, der er kommet til Danmark, med de udfordringer af 
sproglig og kulturel art, der optræder i forbindelse med at leve i et nyt og anderledes 
samfund. Foreningen er religiøst og politisk neutral.

Stk. 2: Foreningen vil igennem aktiviteter som lektiehjælp, hjælp til kommunikation 
med myndigheder, leg, fortællinger og forskellige tiltag af mere kulturel art som 
besøg på museer, forlystelser, institutioner og fejring af årets begivenheder, skabe et 
åbent, imødekommende og styrket borgerskab. 

Stk. 3: Foreningen tilstræber at samarbejde med relevante lokale aktører. 

§ 3 Betingelser for medlemskab:
Stk. 1: Som medlemmer kan optages personer, der støtter foreningens formål. 

Stk. 2: Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Kontingentet skal betales for at 
opnå stemmeret ved generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamling 
gælder, at kontingentet skal være betalt senest på dagen for generalforsamlingen.

§ 4 Regnskab og revision:

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Det reviderede regnskab skal senest d. 1. april forelægges for bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt  pengeinstitut.
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§ 5 Generalforsamling:

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle spørgsmål. 
Vedtagelse sker med almindelig stemmeflertal, dog gælder der særlige regler 
vedrørende vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i andet kvartal. 
Generalforsamlingen indkaldes per mail og kan annonceres i de lokale nyhedsmedier 
eller foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde
følgende punkter:
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Bestyrelsen/formandens beretning
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4) Forelæggelse af budget og fokusområder for det kommende år
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter jvf. §7 stk.2 og 3
8) Valg af godkendt ekstern revisor 
9) Evt.

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag såvel 
som revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne senest 8 dage 
før generalforsamlingen.

Stk. 5: Et medlem har stemmeret som én person. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis 
mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Indkaldelse fra medlemmerne kræver en 
skriftlig begrundelse, der samtidig udgør dagsordenen for den ekstraordinære 
generalforsamling.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, efter 
samme regler som ved ordinær generalforsamling og afholdes senest 3 uger efter, 
begæringen fra medlemmerne er bestyrelsen i hænde.

Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den 
ordinære.
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§ 7 Bestyrelsen:

Stk. 1: Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 2 suppleanter. For at være valgbar 
skal man have bopæl i Fredensborg Kommune og være medlem af foreningen. 
Foreningens lønnede personale er ikke valgbar. Ægtefæller eller samboende kan ikke 
være medlem af bestyrelsen samtidig. 

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. 
Formand og et menigt medlem vælges ulige år, kasseren vælges lige år. Et medlem, 
som fraflytter kommunen kan bibeholde sit medlemskab – men ikke være med i 
bestyrelsen længere.

Stk. 3. Suppleanter vælges for et år af gangen. Suppleanter kan deltage i 
bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 2 medlemmer af 
bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet. Formanden 
indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 1 uges 
varsel.

Stk. 7. Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Bestyrelsen er
ansvarlig for driften i forhold til foreningens formålsparagraf. Bestyrelsen kan indgå 
sponsoraftaler og modtage gaver til foreningen.

Stk. 8. Bestyrelsen skal føre referat over beslutninger og referatet offentliggøres.

Stk. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale. Bestyrelsen kan 
udelukke frivillige, der ikke er medlemmer, og som ikke efterlever foreningens 
formålsparagraf.

Stk. 10. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde.

Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er 
til stede.
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§ 8 Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmer 
på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft.

§ 9. Eksklusion:
Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål kan eksklusion fra 
foreningen ske af en enstemmig bestyrelse, hvor det er et punkt på dagsordenen. På 
den førstkommende generalforsamling, skal eksklusionen sættes på dagsordenen til 
vedtagelse eller forkastelse.

§ 10 Opløsning af foreningen:

Stk.1: Til gyldig beslutning om opløsning af foreningen kræves vedtagelse med 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, 
hvoraf den sidste afholdes mindst én måned og højst to måneder efter den første. 
Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen.

Stk.2: Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og ejendom tilfalde et 
eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt op af foreningens eget. Dette sker 
efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Såleledes vedtaget på generalforsamlingen 26. august 2019.  

Tegningsberettigede:

Formand                                    Kasserer                                    

Katrine Ussing Niels Erik Hougaard

Vedtægter for IntegrationsCaféen/26. august  2019, side 4


