
 
     Ikast, den 3. april 2019. 

  
 
 

FORENINGENS VEDTÆGTER 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
 

Stk. 1 Foreningens navn er Frivilligcenter Ikast-Brande. 
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.  
  

 
§ 2 Formål 

 
Foreningens formål er, at: 
Stk. 1 Understøtte, udvikle og synliggøre det frivillige arbejde i Ikast-Brande Kommune. 
 
Stk. 2 Være samlingssted for udvikling af samarbejdet mellem de i § 3 stk. 1 nævnte aktører,  
           mellem foreninger og Ikast-Brande Kommune og mellem foreninger og private   
             virksomheder. 

 
Stk. 3 Gøre det lettere at blive frivillig i Ikast-Brande Kommune, gøre arbejdet lettere for de 

frivillige foreninger, samt støtte nye frivillige ideer. 
 
Stk. 4  Skabe rammer, så frivillige organisationer kan mødes og samordne deres indsats. At 

understøtte nye frivillige initiativer så de kan blive til virkelighed. 
 
Stk. 5   Efterleve kvalitetsstandarden for Frivilligcentre i Danmark udarbejdet af  
 landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark (FriSe) 
 

 
§ 3 Medlemmer 

  
Stk. 1 Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer, brugergrupper og støttegrupper 

samt enkeltpersoner, som bakker op om foreningens formålsparagraf, og som vil støtte 
foreningens virke. 

 
Stk. 2 Ind - og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Frivilligcenteret.                                          
 Ved indmeldelsen betales kontingent for regnskabsåret, hvori indmeldelse finder sted. Ved 

indmeldelse efter 30/6 betales halvt kontingent.  
 
Stk. 3 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende år.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 4 Generalforsamlingen 
 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
 Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte 

bestyrelse.  
 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april, og 
medlemmerne indkaldes skriftligt via mail eller brev til generalforsamling med mindst 14 
dages varsel med angivelse af dagsorden. 

 
Stk. 3 Alle fremmødte medlemmer har taleret. Medlemmer i Frivilligcenter Ikast-Brande jvf. § 3 

stk. 1 har stemmeret.  
 Hvert medlem har én stemme.  
 
Stk. 4  Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af Frivilligcentret. jvf. § 3 stk. 1. 
 

Generalforsamlingen tilstræber en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer en 

geografisk spredning og forskellige brancher indenfor eksempelvis det sociale område, 

idrætsområdet og kulturområdet, og som besidder forskellige relevante kompetencer og 

erfaringer. 

Dette gælder eksempelvis kompetencer inden for ledelse, strategi, idéudvikling, 

kommunikation / sociale medier og økonomi, samt erfaringer med foreningsarbejdet. 

Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 
 1 Valg af dirigent. 
 2 Valg af referent. 
 3 Valg af 2 stemmetællere. 
 4 Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt. 
 5 Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  
 6 Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse.  
  Herunder fastsættelse af kontingent. 
 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – i lige år vælges 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer 

og i ulige år vælges 3 - 4 bestyrelsesmedlemmer.  
 8 Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år.  
 9 Valg til §18 udvalget.  
 10 Valg af 1 registreret revisor for 1 år. 
 11 Indkomne forslag. 
 12 Eventuelt. 
  
Stk. 6 Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 7 Regnskab og budget udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.  
 
Stk. 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i 

hænde senest 1. februar, og udsendes til medlemmerne sammen med regnskab og 
budget.  

 
 



 
 
Stk. 9 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves det, at der ved 

vedtægtsændringer opnås mindst 3/4 af de afgivne stemmer for forslaget. 
 
Stk. 10 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer 

ønsker det. 
 
Stk. 11 Alle personvalg er skriftlige. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kan der 

stemmes på det antal, der skal vælges. 
 
Stk. 12 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
 

 
§ 5 Bestyrelsen 

 
Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan beslutte, at den daglige leder af 
Frivilligcentret er sekretær. Formand- og næstformandsposten kan ikke besættes af en 
repræsentant fra det kommunale politiske system.  

  
 En politisk repræsentant udpeget af byrådet, deltager i Frivilligcentrets 

bestyrelsesmøder. 
   
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 Bestyrelsesmøde afholdes minimum 4 gange årligt, når formanden finder det fornødent, 

eller når 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med 
angivelse af dagsorden. 

 Til bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller 
næstformanden og referenten. Bestyrelsen referer til medlemsforeningerne i fornødent 
omfang. 

 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, 
når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er 
formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 

 
Stk. 3 Har et bestyrelsesmedlem forfald på grund af sygdom eller andet i mere end 3 måneder 

tiltræder suppleanten indtil bestyrelsesmedlemmet er tilbage. Udtræder et medlem af 
bestyrelsen indkaldes 1. suppleanten til at indgå i bestyrelsen. Er der ingen suppleanter 
vælges på førstkommende generalforsamling medlemmer, så bestyrelsen bliver 
fuldtallig. 

 
Stk. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger Frivilligcentrets daglige leder. Den daglige leder 

deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lønnet personale kan ikke vælges til 
bestyrelsen.  

 
 
 



 
§ 5a §18 Udvalg 

 
Stk. 1 Der etableres et fast udvalg under Frivilligcenterets bestyrelse, som kommunens 

kontaktperson har mulighed for at sparre med, i spørgsmål vedr. uddeling af midler fra 
servicelovens §18.  

 
Stk. 2 På frivilligcenterets generalforsamling vælges 2 personer til udvalget. Udvalgets 

medlemmer er på valg hvert år. 
 
Stk. 3  Man er valgbar når man har base i de frivillige sociale foreninger, organisationer. 

brugergrupper og støttegrupper. 
Der må ikke være personsammenfald med frivilligcenterets bestyrelse. 

 
 
 

§ 6 Økonomi 
 

Stk. 1 Regnskab og revision følger kalenderåret. 
 
 
 

§ 7 Hæftelse og tegningsregler 
 

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen. I formandens fravær tegnes 
foreningen af næstformanden og kassereren. I kassererens fravær tegnes foreningen af 
formanden og næstformanden. 
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 
Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. 

 
Stk. 2 Ophører bestyrelsesmedlemmer med at repræsentere den forening, de er valgt for i 

valgperioden, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen i dennes sted. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 8 Ændring af vedtægter 
 

Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er 
dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en 
vedtægtsændring kan gennemføres med simpelt flertal.  

 
 
 
 
 



 
 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 
 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst 
halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der 
ønskes behandlet. 

 
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter bestyrelsen har 

modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. 
Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 10 under § 4, stk. 5. 

 
Stk. 3 Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære 

generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen kan dagsordenen nægtes 
behandlet af generalforsamlingen. 

 
Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.  
 

 
 

§ 10 Eksklusion 
 

Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og misbruger foreningens 
formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen hvor der kræves 2/3’s 
majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af 
beslutningen.  

 
 

§ 11 Nedlæggelse af foreningen 
 

Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal 
blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til 
at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.  

 Sidstnævnte generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger 
efter den første generalforsamling.  

 Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue et eller flere lokale humanitære 
formål efter generalforsamlingens beslutning.  

 
 



 

 
 

 


