VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN
Tidligere ”Foreningen til hjælp for ulykkeligt stillede Mødre” og ”Foreningen til Hjælp for enligtstillede,
nødlidende Kvinder med Børn, senere Mødrehjælpen.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 5. februar 1924, på ekstraordinær generalforsamling den 13. november
1925 med ændring på generalforsamlingen den 22. juni 1937, generalforsamlingen den 13. oktober 1939,
generalforsamlingen den 15.august 1977, generalforsamlingen den 18. maj 2010, generalforsamlingen 21.
maj 2012, generalforsamlingen 03. juni 2015, 7. juni 2016 og generalforsamlingen 12. juni 2019.

§ 1.
1.1

Foreningens navn er ”Foreningen til Støtte for Mødre og Børn”.

1.2.

Foreningen er landsdækkende, og har hjemsted Københavns kommune. Foreningens adresse
er til enhver tid sekretariatets adresse.
Formål
§ 2.

2.1
2.2

Foreningen yder støtte - gennem økonomisk hjælp, rådgivning og projekter-- fortrinsvis til
gravide og enlige forsørgere der er vanskeligt stillede, og hvor offentlig hjælp ikke kan opnås
eller ikke er tilstrækkelig.
Foreningen er uafhængig af politiske og religiøse interesser og må aldrig tilrettelægge sine
aktiviteter, således at særlige politiske eller religiøse interesser tilgodeses. Foreningen
diskriminerer ikke på baggrund af alder, etnicitet, køn eller seksuel orientering.
Medlemskab
§ 3.

3.1.

Som privat medlem af foreningen kan optages enhver person, som tilslutter sig foreningens
formål.

3.2.

Som medlem af foreningen kan endvidere optages organisationer mv., såfremt de tilslutter
sig foreningens formål. Ved indmeldelse udpeger organisationen en repræsentant, som
varetager organisationens medlemsrettigheder.
Der kan opkræves forskellige kontingenter for organisationer.

3.3

Medlemskab opnås, når indbetaling af kontingent er registreret i foreningen.

3.4

Medlemmer af foreningen betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves ved kalenderårets start.

3.5

Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat, hvorved medlemsrettigheder
frafaldes. Ved udmeldelse tilbagebetales allerede betalt kontingent ikke.
Manglende betaling af medlemskontingent medfører udmeldelse af foreningen.

3.6

Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem af foreningen, som skønnes at modarbejde
foreningens formål/interesser. Et ekskluderet medlem kan kræve beslutningen prøvet på
den førstkommende generalforsamling.
Generalforsamling:
§ 4.

4.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

4.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

4.3

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved underretning til
foreningens medlemmer.
Indkaldelse sker elektronisk og på foreningens hjemmeside.

4.4

Stemmeret på generalforsamlinger har alle medlemmer, der senest 4 uger før
generalforsamlingen er registreret som havende betalt kontingent for det indeværende
regnskabsår. Hvert medlem har én stemme.

4.5

Forslag til behandling på generalforsamlinger skal være foreningens formand i hænde senest
3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4.6

Forslag til vedtægtsændringer skal i deres fulde ordlyd været optaget på dagsordenen.
Ændringer af vedtægter kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Vedtagne
vedtægtsændringer træder i kraft med omgående virkning.

4.7

Den ordinære generalforsamling skal mindst behandle følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4) Fastsættelse af medlemskontingent for det følgende forenings år.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen
7) Valg af 2 suppleanter.
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.

4.8

Der kan på generalforsamlinger stemmes ved skriftlig fuldmagt – max. 3 pr. fremmødt
medlem. Fuldmagt skal forelægges ved start af generalforsamlingen.

4.9

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, dog
skal mindst 50% af bestyrelsen være til stede.
Beslutning træffes ved simpelt flertal. Stemmelighed bevirker forkastelse.

4.10

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller nogen
ønsker det.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsorden opførte forhandlingspunkter.
Forud for afstemning vælges 2-4 stemmetællere.
Ekstraordinær generalforsamling
§ 5.
5.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen måtte skønne det
nødvendigt, eller hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

5.2

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter, at anmodning om indkaldelse
af en sådan generalforsamling er modtaget af formanden. Indkaldelse sker med mindst 2
ugers varsel ved underretning til foreningens medlemmer.

5.3

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Stemmelighed bevirker forkastelse.
Ændringer af vedtægten kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. For at afgive
stemme på den ekstraordinære generalforsamling kræves personligt tilstedeværelse.
Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis dirigenten eller nogen
ønsker dette.
Foreningens bestyrelse
§ 6.

6.1

Bestyrelsen består af 3 - 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Formanden vælges
af generalforsamlingen. Halvdelen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

6.2.

2 suppleanter vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten på dennes post.

6.3

Opstillingsberettiget er alle medlemmer, der senest 4 uger før generalforsamlingen er
registreret som havende betalt kontingent for det indeværende regnskabsår.

6.4

Ansatte i foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen, men har stemmeret.

6.5

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand og kasserer.

6.6

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at lede foreningens daglige virksomhed,
herunder foretage ansættelser, afskedigelser af personale samt fastsættelse af dettes løn.

6.7

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst tre gange årligt.

6.8

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

6.9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt
formanden eller i dennes forfald næstformanden, er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

6.10

Formanden repræsenterer foreningen udadtil.

6.11

Til at forpligte foreningen kræves underskrift af formanden og kassereren.

6.12

Bestyrelsen er ulønnet.
Forenings år og økonomi
§ 7.

7.1

Foreningsåret følger kalenderåret.

7.2

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Det påhviler hverken bestyrelsens eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.

7.3

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
Vedtægtsændringer og foreningens ophør
§ 8.

8.1

Til at ændre nærværende vedtægter kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor.

8.2

Til vedtagelse af foreningens ophør kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer
herfor. Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ikke giver fremmøde, indkaldes der til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor ophør kan besluttes af 2/3 af de fremmødte
medlemmer.

8.3

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til en ny
generalforsamling.
Denne er beslutningsdygtig ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.
Opnås stemmelighed er forslaget forkastet.

8.4

Samtidig med en eventuel beslutning om foreningens ophævelse, skal der træffes
bestemmelse om, til hvilken forening eller institution med beslægtede formål de foreningen
tilhørende kapitaler og legater skal overdrages, alt for så vidt de vedkommende
legatfundatser ikke indeholder særlige bestemmelser i så henseende.
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