Vedtægter for Bornholms Frie Familieklub
§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1. Foreningens navn er: Bornholms Frie Familieklub.
§ 1.2. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
§ 2. Formål
§ 2.1. Foreningens formål er at skabe netværk og et forpligtende fællesskab samt at
arrangere folkeoplysende aktiviteter, som primært er målrettet børnefamilier på Bornholm,
der har deres børn ude af institution eller skole i kortere eller længere perioder.
Foreningens arbejde bygger på demokrati og grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder og har til formål at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar
for sit eget liv samt lysten til at deltage aktivt i samfundet.
§ 3. Medlemskab
§ 3.1. Foreningen optager som medlem enhver, der har betalt kontingent til foreningen og
som tilslutter sig foreningens formål. Foreningen henvender sig til børn, unge og deres
familier, der ønsker at understøtte foreningens aktiviteter med en aktiv frivillig indsats.
Medlemskabet er personligt, men der opereres med familiekontingent. En familie består som
minimum af en voksen og et barn.
§ 3.2. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller ordensregler, kan bestyrelsen
vælge at ekskludere medlemmet. Eksklusion vil finde sted efter 2 forudgående advarsler.
Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§ 3.3. Ved indmeldelse betales et års kontingent.
§ 3.4. Der er ligeledes mulighed for at oprette et passivt støttemedlemskab.
§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4.2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
§ 4.3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning samt godkendelse heraf
4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent, samt godkendelse heraf
5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelse og én suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
§ 4.4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 4.5. Alle familier, der har betalt kontingent, har stemmeret. Familier, der ikke kan deltage i
generalforsamlingen, kan give skriftlig fuldmagt til en stedfortræder. Man har én stemme pr.
familie.
§ 4.6. Der kan afholdes medlemsmøder, hvor de børn, der er medlemmer bliver inddraget i
foreningens demokratiske proces.
§ 5. Foreningens bestyrelse
§ 5.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af
generalforsamlingen.
§ 5.2. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og op til en suppleant over 18 år.
§ 5.3. Foreningens bestyrelse og suppleant til bestyrelsen er på valg hvert år. Medlemmer
kan opstille in absentia, hvis de giver skriftligt samtykke.
§ 5.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og
fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5. Bestyrelsen nedsætter relevante arbejdsgrupper mv. og forventes at inddrage
medlemmerne og deres familier aktivt i det løbende udviklingsarbejde og uddelegere
opgaver.

§ 5.6. Medlemmer har adgang for at overvære bestyrelsesmødernes åbne punkter.
Bestyrelsesmødets dato og lokation offentliggøres via foreningens interne
kommunikationsveje mindst en uge i forvejen.
§ 5.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf skal
formanden eller næstformanden være den ene. Beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens
stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 6. Tegningsret
§ 6.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller ved
en af disses forfald, af formand eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem.
§ 6.2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank
til foreningens bankkonto hver for sig.
§ 6.3. Ved leje, køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.
§ 6.4. Ved beløb under 500 kr. kan kassereren alene underskrive.
§ 7. Kontingent
§ 7.1. Kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 7.2. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte
kontingent og andre fastlagte poster (depositum, løbende materialeudgifter mm) til de aftalte
frister. Ved manglende betaling udstedes første advarsel på første dag efter betalingsfristens
udløb og anden advarsel efter syv dage. Ved fortsat restance ekskluderes medlemmet per
den 1. i den førstkommende måned.
§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel

og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1. Regnskabsåret følger kalenderåret 1.1. - 31.12.
§ 10.2. Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til
medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 10.3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4. 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.
§ 10.5. Foreningens midler indsættes i en bank.
§ 11. Opløsning
§ 11.1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter
godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2. Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler til Trup Ting Tang eller
lignende almennyttige tilbud for børn og unge på Bornholm.
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