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Vedtægter for Hjælp til HjemlØse
S 1 Navnog hiemsted
Stk. L:

Stk. 2:

s2

Foreningens navn er: "Hjælp til Hjemløse - en kristelig stØtteforening til fordel for
hjemløse og udsatte i Aarhus".
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

Gru
stk.1

stk. 2

Ss

Foreningen har samme bekendelsesgrundlag som Folkekirken, og foreningen
arbejder derfor ud fra den overbevisning; at ethvert menneske har en evig og
umistelig værdi i kraft af at være skabt og elsket af Gud.
Foreningens arbejde må på intet tidspunkt begrænses af krav fra offentlige
instanser stillet i forbindelse med økonomisk støtte.

Formål
Stk. 1:

stk. 2

s4

Foreningen har til formål at hjælpe hjemløse og udsatte i Aarhus by ved at drage
omsorg for den enkeltesfzsiske, psykiske og åndelige behov.
Foreningens formål varetages gennem:

a. arbejde på gadeplan og arbejde for et åbent hjem, hvor $ 3 kan udfoldes,
og

b. fremme af dette arbejde på tværs af kirker og foreninger, der kan
tilslutte sig $S 2 og3.

Medlemskab
stk. 1

stk. 2

stk.3

stk.4:

stk.5

Foreningen ønsker at inddrage alle interesserede i arbejdet, uanset dennes
livsanskuelse.
Som medlemmer optages enhver, der kan tilslutte sig SS 2 og3 og er myndig eller
kan fremvise tilladelse fra værge.
Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside: www.hjælptilhjemløse.dk.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med
virkning fra udgangen af året.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingent
opkræves forud hvert år.

S 5 Generalforsamling
stk. 1:

Stk. 2:

stk. 3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
ordinær generalforsamling aftroldes mindst en gang årligt inden udgangen af
februar måned og bekendtgøres med mindst fire ugers varsel ved annoncering på
hjemmesiden og ved brev til medlemmerne.
Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest en uge forinden har
betalt kontingent.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:

stk.4:
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L. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandensberetning
3. Kassererens beretning samt godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse afbudget
7. Yalgaf 4-6 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
B. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsesformanden i hænde senest L4 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden bekendtgøres senest syv dage før generalforsamlingen. Kun forslag,
der står på dagsordenen, kan sættes under afstemning.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
anvendes dog når det begæres af blot 6n stemmeberettiget mødedeltager.

S 6 Ekstraordinær generalforsamli ng

stk. 5

stk. 6

stk. 7

Stk. L:

stk.2

Ekstraordinær generalforsamling skal aftroldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og såfremt L/3 eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer
fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom overfor bestyrelsesformanden.
I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling aftroldes senest
fire uger efter at anmodningen er kommet til bestyrelsesformandens kundskab.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære
generalforsamling, jf. S 5.

S 7 Foreningens daglige ledelse
stk. 1

stk. 2

stk. 3:

stk.4:

stk. 5

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 3-6
medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode,
således at der hvert år vælges l--3 medlemmer.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger. Der kan således ikke foretages aktiviteter,
som strider mod formålet, sådan som dette er beskrevet i $ 3.

Efter hvert nyvalg til bestyrelsen aftroldes konstituerende mØde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Alle
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Foreningen tilstræber,
at bestyrelsens medlemmer er kirkeligt bredt repræsenteret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, dog
mindst tre, er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt
med angivelse af dagsorden senest 14 dage før mødetidspunktet, når formanden
skønner det nødvendigt, dog mindst to gange årligt, eller når mindst to
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stk. 6:
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Stk. 7:

medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I
sådanne tilfælde aflroldes mødet senest 14 dage efter anmodningen er kommet til
formandens kundskab.
Bestyrelsen ansætter [ulønnet eller lønnet) en daglig leder, som varetager
foreningens opgaver i det daglige og som har kontakten med de hjemløse og
udsatte samt foreningens samarbejdspartnere. Den daglige leder er nærmeste
overordnede for foreningens ansatte og frivillige medarbejdere, og bestyrelsen er
nærmeste overordnede for den daglige leder. Den daglige leder kan være
medlem af bestyrelsen. Dansk rets almindelige ansættelsesretlige regler er
gældende for ansættelsen og skal overholdes.

S B Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1:

stk. 2:

stk. 3:

stk.4

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige føre foreningens
medlemsregister.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Bestyrelsen
foreslår en ekstern revisor til generalforsamlingen.

S 9 Tegningsregler og hæftelse
stk. 1

stk. 2:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og to yderligere
bestyrelsesmedlemmer i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

S 10 Vedtægtsændringer
stk. L:

stk.2
stk. 3

Til ændring af foreningens vedtægter kræve s, at 2 f 3 af de fremmØdte stemmer
herfor ved to på hinanden følgende generalforsamlinger aftroldt i
overensstemmelse med vedtægternes 55 5 og 6.
Vedtægterne kan ikke ændres i strid med formålsparagraffen.
Vedtægternes SS 2 og3 kan ikke ændres.

S 11 Foreningens opløsning
stk.1

Stk. 2:

Til foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor ved to
på hinanden følgende generalforsamlinger i overensstemmelse med
vedtægternes SS 5 og 6, hvoraf den ene skal være ordinær.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning gå til et lignende diakonalt
arbejde i overensstemmelse med de i $ 2 fastsatte formåI. Der træffes nærmere
beslutning herom på den opløsende generalforsamling.

S 12 Datering og overgangsbestemmelse
Foreningen er oprettet på ekstraordinær generalforsamling den I1.LL.2073 og
senest ændret ved på den ordinære generalforsamling den 20.0L.20I9. Ved
vedtagelsen af nærværende vedtægter er det som overgangsbestemmelse
bestemt, at halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer som vælges, alene vælges for 1
år, og således er på valg igen ved næstkommende årlige generalforsamling, og
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halvdelen vælges for 2 år. Hvis der alene er 3 som stiller op vælges alene 1- for L år.
Ved afstemning vælges de bestyrelsesmedlemmer som opnår flest stemmer for 2
år.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20/04 - 20Lg

Bestyrelsesmedlemmer:
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