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Vedtægter for Støtteforeningen Fjordhusene Ringkøbing 

 

Kommentar 

At oprette en støtteforening i forbindelse med en døgninstitution har for nogen en klang af at 

være et spørgsmål om at kunne tilføre en døgninstitution ekstra økonomiske ressourcer. Det 

er én dimension. Men for Fjordhusene Ringkøbing tjener en støtteforening et meget større og 

mere fornemt formål, end kun at være et spørgsmål om at øge en økonomisk bundlinje. For 

Fjordhusene Ringkøbing er en støtteforening en katalysator for at skabe et øget engagement 

og opbakning til de aktiviteter der foregår i og omkring en døgninstitution. Det er en mulighed 

for at lokalsamfundet/civilsamfundet/virksomheder får mulighed for at træde ind i døgninsti-

tutionen og/eller give børnelivet liv i lokalsamfundet.  

Børn, unge og forældre mærker og forstår den forskel det gør når lokalområdet interesserer 

sig for deres hverdag og for det de laver. Det er her støtteforeningen går ind og understøtter 

det gode børneliv. Det er her støtteforeningen kan være med til at skabe en forvandling fra 

blot at være et døgntilbud til at være en kulturinstitution med plads til rummelighed, mang-

foldighed og udvikling. 

Denne boks slettes ved gennemskrivningen af vedtægterne 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1: Foreningens navn er Støtteforeningen Fjordhusene Ringkøbing. 

Stk. 2: Støtteforeningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1: Støtteforeningens formål er at yde Fjordhusene Ringkøbing støtte, såvel praktisk 

som økonomisk. For at opfylde formålet kan støtteforeningen gennemføre egne aktivi-

teter. Sådanne aktiviteter kan være praktiske arbejdsopgaver, gennemførelse af akti-

viteter og afholdelse af arrangementer. Støtteforeningen kan desuden yde Fjordhusene 

Ringkøbing bistand i lignende situationer. 

Stk. 2: Støtteforeningens formål er at opbygning og vedligeholde støtten fra civilsam-

fundet til Fjordhusene Ringkøbing på tre ben: 

• Frivillige (voksne, familier, børn, unge der vil gøre en forskel for børn/unge ved Fjord-

husene Ringkøbing) 

• Sponsorstøtte (virksomheder, foreninger, fonde, private – gaver, sponsor, praktikker, 

fritidsjob-muligheder) 

• Foreningslivet (aftaler om støtte ifm. deltagelse i foreningslivet for børn/unge) 

Stk. 3: Økonomisk støtte fra virksomheder, fonde, gaver m.fl. kan ydes til en aktivitet 

i Fjordhusene Ringkøbing eller ydes til støtteforeningen. 
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Stk. 4: Støtteforeningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter 

skaber grundlag for at støtte Fjordhusene Ringkøbing, hvorimod det ikke er et formål 

at fremme medlemmernes økonomiske interesser. 

 

§ 3 Støtteforeningens organisatoriske selvstændighed 

Støtteforeningen er en selvstændig juridisk enhed. Støtteforeningen støtter Fjordhu-

sene Ringkøbings aktiviteter, men har ingen indflydelse på ledelsen af Fjordhusene 

Ringkøbing.  

 

§ 4 Medlemsforhold 

Stk. 1: Som medlemmer af støtteforeningen kan alle interesserede, personer, virksom-

heder, foreninger, fonde m.fl. optages. Bestyrelsen kan dog afslå en anmodning om 

medlemskab, hvis saglige grunde måtte tale herfor. 

Stk. 2: Udmeldelse sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Ved kontingentrestance slet-

tes medlemskabet automatisk. 

Stk. 3: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at 

blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlem-

met desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalfor-

samling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Hvis den ekskluderede 

ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen 

inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion 

gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrel-

sen bestemmer andet.  

Kommentar 

Bestyrelsens beslutning om eksklusion gælder, fra den er truffet, selvom medlemmet bruger 

sin ret til at indbringe beslutningen for generalforsamlingen, men bestyrelsen kan dog vælge 

at pågældende forsat kan udøve sin medlemsrettigheder, indtil generalforsamlingen har taget 

stilling. 

Denne boks slettes ved gennemskrivningen af vedtægterne 

 

§ 5 Kontingent  

Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkræv-

ningsform.  

Stk. 3: Hvis et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være 

blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet 

kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen. 
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§ 6 Ordinær generalforsamling  

Stk. 1: Generalforsamlingen er støtteforeningens øverste myndighed i alle anliggender, 

medmindre andet fremgår af disse vedtægter. 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af oktober 

måned.  

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst seks ugers varsel ved 

meddelelse på støtteforeningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt 

e-mailadresse Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt 

oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 3 

uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsor-

den udsendes senest to uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldel-

sen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal be-

handles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal 

medfølge.  

Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter:  

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning  

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år  

4) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 

det kommende år 

5) Behandling af indkomne forslag  

6) Valg til bestyrelsen  

a) Valg af formand (i lige år) 

b) Valg af kasserer (ulige år) 

c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 2 i ulige år) 

d) Valg af en suppleant 

7) Valg af en revisor  

8) Eventuelt  

Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem med én stemme.  

Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af frem-

mødte. 

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, 

og som ikke må være medlem af bestyrelsen.  

Stk. 8: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning 

om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 11 og 12. Ved personvalg er den 

valgt, der opnår flest stemmer. 

Stk. 9: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ved generalforsamlingens afhol-

delse er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 

18 år. 
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Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skrift-

lig afstemning. 

Kommentar 

At generalforsamlingen er støtteforeningens øverste myndighed indebærer, at alle spørgsmål, 

der ikke efter vedtægterne skal afgøres på anden måde, kan indbringes for generalforsamlin-

gen.  

Støtteforeningen skal efterleve vedtægternes retningslinjer for indkaldelse til ordinær gene-

ralforsamling, da generalforsamlingen ellers ikke kan gennemføres. Bestyrelsen har ansvar 

for at indkalde støtteforeningens medlemmer på behørig vis, men efterlever bestyrelsen ikke 

dette, så kan en kreds af medlemmer gøre det på vegne af støtteforeningen. 

For at der kan træffes en endelig beslutning om et forslag, skal der være absolut flertal, og 

det kan enten være et almindeligt flertal eller et kvalificeret flertal. Ved et almindeligt flertal, 

også kaldet et simpelt flertal, forstås, at et forslag er vedtaget, såfremt mere end halvdelen 

af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved et kvalificeret flertal forstås, at der er et større 

krav til flertallets størrelse end almindeligt flertal, f.eks. to tredjedeles flertal. For personvalg 

gælder, at der ikke kræves absolut flertal, men relativt flertal er nok. Det betyder, den kandi-

dat, der blot får flere stemmer end de andre kandidater, er valgt, selv om den pågældende 

ikke nødvendigvis har fået mere end 50 % af stemmerne.  

En blank stemme er udtryk for en tilkendegivelse af, at den pågældende ikke deltager i af-

stemningen. Det betyder, at både blanke og ugyldige stemmer normalt ikke tælles med ved 

opgørelsen af stemmeresultatet. 

Støtteforeningens medlemmer har en personlig interesse i støtteforeningens drift, og der bør 

derfor ikke kunne stemmes for andre ved fuldmagt.  

Dagsordenen indeholder en oversigt over de punkter, der som minimum skal behandles på 

den ordinære generalforsamling. Der kan optages yderligere punkter. Den foreløbige dagsor-

den bør fremgå af indkaldelsen, og den endelige dagsorden offentliggøres, når det vides hvilke 

forslag, der skal behandles.  

Under punktet ”Eventuelt” kan drøftes alle foreningsforhold, men der kan ikke træffes beslut-

ninger. 

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny behandles på 

samme generalforsamling. 

Denne boks slettes ved gennemskrivningen af vedtægterne 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når der skønnes be-

hov herfor. 

Stk. 2: Desuden kan minimum en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over 

for bestyrelsen begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse 

af de punkter, der kræves behandlet.  
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Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. 

Hvis indkaldelsen sker på baggrund af medlemskrav herom, skal generalforsamlingen 

afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse. 

Kommentar 

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere 

klart angivne spørgsmål, som skal behandles af foreningens øverste myndighed, generalfor-

samlingen. Disse skal fremgå af indkaldelsen og dagsordenen. 

Denne boks slettes ved gennemskrivningen af vedtægterne 

 

§ 8 Bestyrelsen 

Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. 

Stk. 2: Bestyrelsen i Fjordhusene Ringkøbing kan udpege et bestyrelsesmedlem til støt-

teforeningens bestyrelse. 

Stk. 3: Bestyrelsen varetager støtteforeningens daglige ledelse. Fjordhusene Ringkø-

bing kan ansøge om støtte, men det er støtteforeningens bestyrelse, som beslutter 

hvilke formål i Fjordhusene Ringkøbing, der støttes. 

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Formanden og to bestyrelsesmedlem-

mer afgår i lige år, og kassereren og to bestyrelsesmedlem afgår i ulige år. Der vælges 

én suppleant for et år ad gangen.  

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.  

 

Stk. 6: Bestyrelsen yder støtte til aflønning af frivillighedskoordinator i Fjordhusene 

Ringkøbing. Frivillighedskoordinator deltager i bestyrelsesmøderne. 

 

Kommentar 

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at ved-

kommende vil modtage valg til den foreslåede post.  

Denne boks slettes ved gennemskrivningen af vedtægterne 

 

§ 9 Regnskab og revision 

Stk. 1: Støtteforeningens regnskabsår er kalenderåret.  

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgø-

relse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af general-

forsamlingen.  

Stk. 3: Revisor skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabs-

mæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. 

Revisor skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang 

til at påse bogføring og foreningens beholdninger.    
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Kommentar 

Støtteforeningen skal aflægge regnskab (også kaldet årsrapport). Det er bestyrelsen, der ud-

arbejder regnskabet, mens det er generalforsamlingen, der godkender regnskabet. Typisk er 

det kassereren, der fremlægger regnskabet på den ordinære generalforsamling. Forud skal 

regnskabet være underskrevet af den samlede bestyrelse og påtegnet af den generalforsam-

lingsvalgte revisor. 

Denne boks slettes ved gennemskrivningen af vedtægterne 

 

§ 10 Tegningsret og hæftelse 

Stk. 1: Støtteforeningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller 

af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, 

salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom lånop-

tagelse på mere end 100.000, - kr. skal godkendes af generalforsamlingen.  

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage di-

spositioner på vegne af støtteforeningen. 

Stk. 3: Der påhviler ikke støtteforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler støtteforeningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke 

for disse forpligtelser. 

Kommentar 

Med udtrykket tegningsret menes, at der er en adgang til at forpligte støtteforeningen i alle 

forhold, herunder i økonomiske henseender. Det er en fuldmagt, der fremgår af vedtægterne. 

Støtteforeningen kan også blive forpligtet, hvis en person har fuldmagt til at disponere i kraft 

af sin stilling, eller fordi pågældende er blevet tildelt en konkret opgave.  

Et bestyrelsesmedlem kan kun drages personligt til ansvar over for tredjemand, hvis man 

påfører denne et tab som følge af, at man har handlet uansvarligt og groft retsstridigt. Hvis 

man derimod handler med sund fornuft, så er bestyrelsesarbejde i en støtteforening ikke for-

bundet med særlig risiko. 

Denne boks slettes ved gennemskrivningen af vedtægterne 

 

§ 11 Vedtægtsændringer 

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to 

tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.  

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om ved-

tægtsændringer.  

 

§ 12 Opløsning 

Stk. 1: Beslutning om støtteforeningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden 

følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem 
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de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele 

af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.  

Stk. 2: Støtteforeningens formue tilgår Fjordhusene Ringkøbing. Ingen medlemmer kan 

få andel i formuen.  

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af støtteforeningen vælger den afsluttende general-

forsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.  

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling mandag d. xx. januar 20xx. 


