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# Vedtægter for Fødselsdagskompagniet 
§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Fødselsdagskompagniet. 
Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune. 

 

§ 2 Formål 
Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for familier i Aalborg 

Kommune, der er i økonomisk og socialt underskud.   

 

Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter. 

Fødselsdagskompagniet søger at opfylde dets formål ved at tilbyde økonomisk og praktisk 

hjælp til afholdelse af børnefødselsdage i omtalte familier. Det være sig familier med kun 
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én indkomst, enlige forsørgere eller familier som på anden måde savner overskud, for 

eksempel grundet langtidsvarig sygdom, mangel på netværk eller lignende. Ydermere 

tilsigtes det, at foreningens arbejde efterfølgende faciliterer netværk, hvor det er muligt.   

 

§ 3 Medlemmer 
Fødselsdagskompagniet består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig 

indsats til fordel for den angivne målgruppe. Medlemmer kan være aktive eller passive. 

Aktive medlemmer defineres som personer, der ud over at betale kontingent, deltager i 

udførelsen af foreningens formål. Passive medlemmer defineres som personer, der 

udelukkende støtter foreningen økonomisk ved at indbetale det årlige kontingent. Kun 

aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.  

 

§ 4 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens aktive 

medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af august 

måned og indkaldes af bestyrelsen. 

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel 

med angivelse af dagsorden. 

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

 

A) Valg af dirigent 

B) Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. 

Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som 

minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er 

levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen 

har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet. 

C) Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.  

D) Fastsættelse af kontingent pr. 1. sept. 

E) Behandling af indkomne forslag.  

F) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. 

G) Eventuelt.  

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag 

skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær 
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generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis 1/3 af 

bestyrelsens medlemmer anmoder herom. 

Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende 

regnskabsår er modtaget støtte fra Aalborg Kommune, sendes til kommunen til 

orientering. 

 

§ 5 Bestyrelse og tegningsforhold  
Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges blandt de 

af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvoraf 3-6 vælges blandt de af bestyrelsen 

opstillede kandidater. 2 pladser i bestyrelsen er forbeholdt de 2 udpegede daglige ledere, 

som indtræder i bestyrelsen på lige fod med de valgte bestyrelsesmedlemmer. Der kan 

desuden vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. 

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen 

af bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg det ene år og den anden halvdel er 

på valg det følgende år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, 

følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. 

Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år. Når bestyrelsen er valgt, konstituerer den 

efterfølgende sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde. I valgperioden, kan en 

tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, 

ordinær eller ekstraordinær. Den frivillige forening tegnes af formanden i samarbejde med 

én af de daglige ledere eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med én af de 

daglige ledere.  

 

§ 6 Økonomi 
Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis 

 

• Medlemskontingenter 

• Sponsorer 

• Offentlige tilskud 

• Gaver fra privatpersoner 

 

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i 

overensstemmelsen med foreningens formål og efter Aalborg kommunes retningslinjer. 

For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke 
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personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser. 

 

§ 7 Regnskab 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

På generalforsamlingen vælges en revisor, som gennemgår regnskabet i samarbejde med 

bestyrelsen forud for næste generalforsamling.   

 

§ 8 Vedtægter og foreningens  
Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på 

generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Dog kan foreningens 

formålsparagraf ikke ændres. 

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen 

fremmødte medlemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Hvis foreningen 

opløses skal eventuelle uforbrugte § 18 midler samt mindler fra andre fonde returneres.  

Øvrige indestående fra evt. medlemskontingenter skænkes som gave til en eller flere 

frivillige foreninger med lignende formål, som udpeges af bestyrelsen.  
 

 


