
§ t" !*avn oq kierns@
§*. t, Foreningens navn er Friends of Godtsill Danmark
Stlc. 2. Foreningens hjernsted er Ringkøbing-§kiem Kommune.

§ 2. Fornuål
§*- ," Foreningens {$mål er at yde skonsnå§* og matedel støtte ry hiaelp til udsatte
kvinder og børn i Uganda, samt at fonnidle kulturudveksling mellem børn i Danrnark og
Uganda.
Desuden hjælper foreningen med at formidle kontakten tilfrivillige der ønsker at arbejde i
Ugard* med peie{cter # er i sy*rensstemnælse md foilH}isgs fwnå, tsunder ruså
udvikling og igangsætning af sports aktiviteter i Uganda.

§ 3. medlemskrcds
§fir ," §ryn rnedhrnmer optages enhver, æm frar lyst W lrilie til at arbjde for fæenirqrens
fonnål os serfi gdksfides af Mfels*n-
§fk 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen" Medlemskabel er først gyldigt,
når npdlemrnet har betalt kontingent-
§ff, 3, Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra
udgarryem af et rqn*rabcår d*r ved marqilæde betdi*g e&sr føste ffietsnsivdse"
Sffr. 4. Medlemrneme betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves til betaling senest udgengen af august n*ned.
§tk. 5. Medlernmer der modarbeider foreningens formål eller på anden måde skader
fcrenirgen, kan ekdduderes {ra {oreningen, beduhirqen tagæ af kstyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk f. Genemlforsamlingen er forcni*gens høieste myndighed-
Sf*. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 6n gang årligt inden udgangen af september
nøned q indkaldes rned n$ndst 14 dages væd ved hævJrnailtil medscmerne ned
angivelse af dagsorden.
§*. 3" Møde- og stemmeberet§ede på sermralforsamlingen eralle rnedlemrner, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved
tuldnryit
§*. å Sagsordenen for den ardinære genenalforsamling skal mi*dst indeholde følgende
punkter:

. Valg af stemmetaellere

. Va§ af dir§ent

. Fonnardens berehing

. Kassererensberetnin!
* indkomne fiorslag
. Fastsættelse af kontingent
e \fa§ af M}rr*æ og revisor
r Eventuelt

§fk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder skal
ved@Baendringer y** bestyretsen i hænde ssræt S dage før ge*eralfursandirqien-

Såk 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

§tk 7, Generalfarsarnlingen træffsr sine beslutninger nned simpelt flertål og yed
hårdscprækning- SI«itr§ afsternning anvendes dog, når det @æres af blst 6n
mødedeltager. Ved perscnvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages attid skriffi ig afsternnirg.



§ 5- Ekskaadinær senera§osail*ixq
Sft. t, Ekstraordinær generatforsamling kan a*roldes, når bestyrelseil firder d€t
nødvendigt, q skal aftrcldes, når mindst 113 at medlemmeme fremsætter skriffiig
begrundet annrcdning om det over fcr fonnanden. I sådanne tilfælde skal
generalfcrsamlingen a*roldes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
fornerdems kerdskab.
Stk. 2.lndkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreninqens daslige ledelse
Sf<- ,. Forcning*ns dagl§e leddse udgøres at ksgelsen, der beskr 4 rredlernr,ner-
Formanden vælges direfde af generatforsamlingen og for at sikre kontinuitet iforeningen
sidder fonnanden på posten indti! fornand selv vælger at stappe, hvilket kun lqan ske i
forbindelse med en generatforsamling. Hvis formanden stoppr, skatrder på samrne
generalforsamling væ§es sn ny fcrmand- Formanden ltan vælge at udpege e*
stedforkæder efter egæt valg, hvis formanden frsder det r*sdvendig, dem*e stdforFæ&r
har så samme beføjelser som fsrmanden.
På generalforsamlingen vælges yderligere 3 rnedlernrner sg far at sikre kontinuttet kan den
siddende sekretær og kassere ikke være på valg samtidig. De 3 medlernmer sidder i
bestyelsen i minirnum 2 år.
Sd(. 2, Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtaegrter og
generalforsamlingens besluhingen Beslukringertra*ffes ved simpeltfiertal og vd
sternmelighed er fonnandens stemrne afgørende"
§{k e Senest 14 dage efter nyvalg iilbestyrelsen afioldes konstifuererde møde, fivcr
bestyrelwt vdger nætfornamd, kasserer q sekreBr- AIIe tillidsfoster gdden frern ti}
næste generalforsamling.
§dt 4. Bestyt'elsen fastsætter i ønigf, selu sin fonetningærden. De* kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver-
§*. 5. Fsrnar#n - ry i hans fianær næs§onnænden - irdi{al&r og leder kty"*er*s
møder. lndkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det
nødvendigt, eller nrindst 2 rnedlernrner af bætyrelsen frernsæter ønske om det overfor
formanden. I sådanne tilfælde afroldes mødet senest 2 uger efrer anmodningen er
kornrnet til formand*ns kendskab"

§ 7. Økonomi. regnskab og revision
§fik- t" Foreningens regnskabsar går ti! den 3S. juni
S*. 2. Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren.
§&" 3. RegnskaH rerrideræ af de på generalforeamlirryen valgite reyissrer,
Stk. 4. Bestyrelses arbejdet er som udgangspunkt frivillig og ulønnet arbejde, rnen så vidt
det er rnuligt skal bestyrelsen have refunderet deres udgifier i forbindelse md deres
arbejde f.eks. udgifter til transport og kontormaterialer m.m. Til at dække disse udgifter
fie*saettes der derfsr i regnskaht 15ø/a af alle indtægter til dette fonn*l- Såfrenrt der ikke
er midksr fil at dække udgifrerne, kan refundedngen udsættes titr der er tilstrækkel{p
rnidier. Bestyrelsen fastsætter en km takst til dækning af kørsel I egen bil. Øvrige udgifrer
dækkes efter kvittering pa det indkøbte. §återæt det viser sig at de transportmæssige og
adnninistrative omkostninger ikke beløber sig til 15 % kan hestyrelsen væ*ge at overføre
rnidler {il farenirqens formåI"



§ S" Tesnlmssreshr ps hæfu**e
§t*" ,. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af fcnmanden og mindst et yderllgere
bestyrelsesnredlern i f*rening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast
ejend*rn tegnes foreningen af de* samlede bestyrelse"
S{rG 2- Der påhviler ikke foreningens naedlemrr}er rlogen personlig hæftelse for de
forpligib§ser, der palwibr f*reni*ge*"1.

S §" VedtæSaendrins*r
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 213 ffertal på en generalforsamling, hvor
æ*drixgsfors§aget k*mgår af dagso,rdenerl.
Sde e Vedtæg{sændringeme træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§'l$. Oplænin$
§*" t- @§øs***g dfcreningen kan kun *nde sted r*ed 2:f3 fiertal pa tc hinanden fø§ende
generalforsarnlinger, hvoraf den ene skal være ordinær"
§*- e Fmeningems fsrmue skal itiifælde af apløsning anve*des i *n*rensst*rnrnelse med
de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formåI. Beslutning om den konkrete
a*vende*s* af fffiTnt*erl træffes æf den epl*sende ge*eratforsarnl!*g,

§ tt, ilIaterinq
§fk" ,, §åledes vedtaget på fcreningens stiftende generalforsamling den 29-8-20't9 og
senest ændret på de* crdinaere generalforsarnling den 1-3-2022"
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