Vedtægter for Foreningen Project Viktor
CVR NR. 33 00 43 03
Vedtaget den 11. April 2016
§1
Navn og hjemsted
Organisationens navn er Project Viktor og har hjemsted i Silkeborg kommune.
§2
Formål
Stk 1.

Organisationens formål er at hjælpe gadebørn i Filippinerne. Bl.a. ved at bygge

børnehjem i Filippinerne til forældreløse gadebørn.
Stk 2.

At starte og drive sociale projekter i Filippinerne, som gavner det filippinske

samfund på kort og lang sigt.
Stk 3.

At skaffe midler til det ovenfor anførte arbejde gennem medlemskontingenter,

fondsansøgninger mv.
§3
Medlemsforhold
Stk 1.

Alle over 18 år kan registreres som medlemmer mod indbetaling af kontingent.

Kontingentet opkræves én gang årligt, og beløbets størrelse fastsættes på
generalforsamlingen. Medlemskabet er gyldigt når kontingentet er betalt.
Stk 2.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen eller ved at man ikke betaler sit årlige

kontingent.
Stk 3.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder

betingelserne for medlemskabet eller som handler til skade for foreningen. Et
ekskluderet medlem skal så efterfølgende have mulighed for, at få prøvet sin sag på en
generalforsamling. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Eksklusion af
et medlem skal være skriftlig.
Stk 4.

Uanset ovenstående vil et medlem automatisk blive ekskluderet fra foreningen,

hvis medlemmet ikke betaler kontingentet rettidigt.

§4
Generalforsamlingen
Stk 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk 2.

Kontingent betalende medlemmer er berettiget til at møde på generalforsamlingen

og stemme om forslag der rejses.
Stk 3.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Stk 4.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår, dog senest inden udgangen af

april. Indkaldelse sker ved brev eller E post, senest en måned før afholdelse.
Stk 5.

Stemmeret

på

generalforsamlingen

har

foreningens

medlemmer

og

medlemmernes stemmer vægtes lige.
Stk 6.

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.

Stk 7.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 8.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal.

Stk 9.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i

hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af næste års budget.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg i henhold til § 6, stk. 3 og 4.
Valg af revisor.
Eventuelt.
§5
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det.
Eller hvis ¾ af samtlige medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af de
spørgsmål, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og
skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

§6
Foreningens daglige ledelse
Stk 1.

Organisationens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 5 og højst 7

medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Eventuelle suppleanter
vælges for 2 år ad gangen.
Stk 2.

Bestyrelsen

leder

organisationen

i

overensstemmelse

med

nærværende

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk 3.

Formand, sekretær og suppleant(er) vælges på lige år.

Stk 4.

Næstformand og kasserer vælges på ulige år.

Stk 5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk 6.

Formanden leder mødet og i dennes frafald næstformanden.

Stk 7.

Bestyrelsen

er

beslutningsdygtig

når

mindst

halvdelen

af

bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk 8.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er

formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.
Stk 9.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt.

Stk 10. Alle hverv i bestyrelsen er ulønnede.
§7
Tegningsregler
Organisationen tegnes af formanden og kassereren.
§8
Hæftelse
Organisationen hæfter for sine forpligtelser med den af organisationen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke organisationens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse.
§9
Regnskab og revision
Stk 1.

Organisationens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Stk 2.

Organisationens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk 3.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor,

valgt på generalforsamlingen, jfr. § 4, stk.8, pkt. 8.
Stk 4.

Kassereren fører organisationens regnskab og medlemsregister.

§ 10
Vedtægtsændringer
Stk 1.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk 2.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de

vedtages på.
Stk 3.

Ændringer vedtaget på generalforsamling d. 23. marts 2013:

a. Project Viktor betaler fremover rejseudgifter i nødvendigt omfang, efter godkendelse
af bestyrelsen.
b. Project Viktor betaler fremover husleje af hovedkontor i Filippinerne
§ 11
Opløsning
Stk 1.

Organisationen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling som er

indkaldt med dette for øje.
Stk 2.

Opløsning af organisationen kræver vedtagelse af 2/3 majoritet af samtlige

fremmødte medlemmer.
Stk 3.

I tilfælde af opløsning skal eventuel formue/overskud gå til en lignende forening,

med særlig henblik på at hjælpe gadebørn i Filippinerne. Bestyrelsen beslutter hvilken
forening der bliver tale om.

