Juni 2015

VEDTÆGTER
for

”BRYD TAVSHEDEN”
Navn, hjemsted og formål
§1
Stk. 1. Foreningens navn er ”Bryd Tavsheden”. Foreningens hjemsted er i Københavns
Kommune.
§2
Stk. 1. Foreningens formål er aktiv forebyggelse af børnevold i familien og
kærestevold.
Medlemmer og kontingent
§3
Stk. 1. Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der kan
tilslutte sig foreningens formål, og som har betalt kontingent forud. Bestyrelsen
fastsætter medlemskontingent. Medlemmer kan frit melde sig ud af foreningen. Betalt
medlemskontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som gentagne gange eller væsentlig
virker mod foreningens mål.
Hæftelse
§4
Stk. 1. Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. 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. I det omfang
foreningens formue ikke længere kan anvendes til at fremme foreningens formål, skal
foreningen opløses efter § 16, og formuen skal efter bestyrelsens bestemmelse uddeles
til at fremme foreningens formål eller overføres til anden alment velgørende forening
eller selvejende institution med tilsvarende formål.

Generalforsamling
§5
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år inden 6 mdr. efter regnskabsåret udløber med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapporten
4. Eventuelle forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et
flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer eller foreningens
formand forlanger det med angivelse af en dagsorden.
§6
Stk. 1. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af juni måned
og indkaldes skriftligt via e-mail som hovedregel med 14 dages varsel, der er
dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage.
Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en
generalforsamling, hvis det er nævnt i indkaldelsen.
Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille
forslag har ethvert medlem. Revisor og personer, der er indbudt af bestyrelsen, har
ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
Stk. 4. Hvert medlem har én stemme. Ingen kan som fuldmægtig på
generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem. Der skal i givet fald
fremlægges skriftlig fuldmagt. Et medlem kan til en generalforsamling fremsende
skriftlig fuldmagt.
§7
Stk. 1. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål
som anført i stk. 2.
Stk. 2. Vedtagelse af forslag om:
a. Vedtægtsændringer samt
b. Foreningens opløsning,

kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved skriftlig
fuldmagt, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende og/eller medlemmer repræsenteret
ved skriftlig fuldmagt stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne
tilstede eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, men stemmer 2/3 af de fremmødte
eller medlemmer repræsenteret ved skriftlig fuldmagt for forslaget, kan der indkaldes
til ny ekstraordinær generalforsamling. Fristen for indkaldelse af denne nye
ekstraordinære generalforsamling er 8 dage. På denne generalforsamling kan
forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer
eller medlemmer repræsenteret ved skriftlig fuldmagt.
§8
Stk. 1. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.
Referat eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger
er tilgængelig for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens
afholdelse.
Bestyrelsen
§9
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse
af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
§ 10
Stk. 1. Bestyrelsen består af indtil 5 medlemmer, dog minimum 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 11
Stk. 1. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de
bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 12
Stk. 1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af et andet
bestyrelsesmedlem, så ofte der er anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen
begærer det.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 medlemmer er til stede.
Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt
stemmeflertal.
§13
Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af minimum 2
bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskab og revision
§ 14
Stk. 1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god
regnskabsskik og underskrives af bestyrelsen og administrator. stk. 2. Regnskabsåret er
kalenderåret.
§ 15
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at
revidere årsregnskabet.
Opløsning
§ 16
Stk. 1. Foreningens eventuelle nettoformue skal i tilfælde af opløsning udloddes til
formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål efter den afgående
bestyrelses bestemmelse, jf. § 4.
Stk. 2. Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden
forening mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har
et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 2015.

