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Vedtægter  
Skanderborg hjælper Ukraine 

 
 
Formål 
Foreningen har til formål at yde humanitær hjælp i bredeste forstand til ukrainske krigsflygtninge fra den af 
Ruslands invasion af Ukraine udløste krig, primært ved: 
 

 at arrangere og afholde indsamlinger af penge, og anden egnet nødhjælp, samt arrangere og 
afholde andre arrangementer hvor overskuddet går ubeskåret til foreningens formål. 
 

 at yde økonomisk støtte til, og samarbejde med foreninger og organisationer med samme formål. 
 

 at søge at hjælpe krigsflygtninge fra Ukraine til Danmark, finde værtsfamilier, og udøve anden 
hjælp forbundet med etablering af et midlertidigt ophold i Danmark. 

 
 
Foreningens hjemsted og adresse 
Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune. 
 
Foreningens adresse er c/o JP Andersen, Regnbuevænget 11, 8660 Skanderborg og mailadresse er 
jpa@smukfest.dk 
 
Medlemskreds 
Foreningen har to typer medlemsskaber: Et ”aktivt medlemskab”, hvor der udføres dedikerede opgaver for 
foreningen, og et ”støttegruppe medlemskab” der etableres ved indmeldelse i foreningens facebook-
gruppe. 
 
De stiftende medlemmer betragtes som aktive medlemmer af foreningen. 
 
For at blive medlem af foreningens ”aktive medlemskab” kræves, at medlemmet anbefales af et ”aktivt 
medlem”, og at et flertal blandt de til enhver tid værende ”aktive medlemmer” stemmer for ved simpelt 
flertal. 
 
Som ”støttemedlemmer” betragtes godkendte medlemmer af foreningens facebookgruppe pr. 15. marts 
2022, og som ikke samtidig er aktivt medlem. 
 
Foreningens bestyrelse kan ved simpelt flertal ekskludere et medlem af foreningen, såfremt bestyrelsen 
vurderer der er tungtvejende grunde herfor.  
 
Foreningens ledelse.  
Foreningens øverste myndighed er foreningens generalforsamling der udgøres af foreningens aktive- og 
støttemedlemmer. 
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Foreningens daglige drift varetages af en af generalforsamlingen udpeget bestyrelse. 
 
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med højst 4 og mindst to ugers varsel til afholdelse i 
januar i perioden 15. januar-31-januar.  
 
Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen, kan tage ordet på generalforsamlingen, og 
fremsætte forslag på generalforsamlingen såfremt eventuelt kontingent er betalt senest på dagen for 
generalforsamlingens afholdelse. For ”støttemedlemmer” opnås stemmeret på foreningens 
generalforsamling dog først når ”støttemedlemmet” har været medlem af foreningen i minimum tre 
måneder. 
 
På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsesformandens beretning. 
3. Godkendelse af regnskab og budget. 
4. Valg af bestyrelse. 
5. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
6. Valg af kasserer. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Indkomne forslag/emner. 
9. Eventuelt 

 
Forslag der ønskes optaget til behandling på foreningens generalforsamling, skal være foreningens 
bestyrelse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 8 dage efter 
at have modtaget anmodning herom, såfremt:  
 

1. Et medlem af foreningens bestyrelse fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen herom, eller 
2. Foreningens kasserer fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen herom, eller 
3. tre ”aktive medlemmer” af foreningen fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen herom, eller 
4. 10 medlemmer af foreningen fremsætter skriftlig anmodning til bestyrelsen herom, og samtlige 10 

medlemmer opfylder foreningens betingelser for opnåelse af stemmeret på generalforsamlingen 
på tidspunktet for anmodningens fremsendelse. 

 
Foreningens bestyrelse udgøres af fem personer der vælges for et år. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges. 
 
Der vælges endvidere to bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanter har ret til at overvære 
bestyrelsesmøder, tage ordet på bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret når bestyrelsen træffer 
afgørelser. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger blandt sin midte en bestyrelsesformand og en næstformand. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt der er sket indkaldelse til bestyrelsesmøde i overensstemmelse 
med bestyrelsens forretningsorden, og mindst tre medlemmer deltager i bestyrelsesmødet. 
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Bestyrelsen træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens 
stemme udslagsgivende. 
 
Foreningens økonomi 
 
Foreningens drift finansieres udelukkende af donationer, overskud ved eventuelle arrangementer samt et 
eventuelt medlemskontingent. 
 
Hverken bestyrelsesmedlemmer, aktive medlemmer eller støttemedlemmer aflønnes for deres arbejde for 
foreningen der således alene udføres pro bono/con amore. 
 
For foreningens eventuelle gæld hæfter udelukkende foreningens formue. 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Foreningens første regnskabsår er fra foreningens stiftelse til 31.12.2022. 
 
 
Tegningsregel for foreningen 
Foreningen tegnes af enten foreningens bestyrelsesformand eller af foreningens kasserer. 
 
Foreningens opløsning: 
 
Såfremt bestyrelsen vurderer der ikke længere er grundlag for at foreningen kan opfylde sit formål, 
indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at generalforsamlingen træffer 
beslutning om foreningens opløsning. 
 
Beslutning om foreningens opløsning træffes ved kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede på generalforsamlingen.   
 
I tilfælde af opløsning skal foreningens samlede eventuelle formue doneres til Dansk Røde Kors 
lokalafdeling i Skanderborg, og hvis denne ikke eksisterer på tidspunktet for foreningens opløsning, da Røde 
Kors lokalafdeling i Horsens, og hvis denne ikke eksisterer på tidspunktet for foreningens opløsning da Røde 
Kors Danmark. 
 
Ændring af vedtægter: 
 
Beslutning om ændring af foreningens vedtægter træffes ved kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling.   
 

--- 
 
Vedtaget i forbindelse med foreningens stiftelse af samtlige stiftende aktive medlemmer: 
 
 
Skanderborg d. 3. marts 2022 
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____________________  __________________________ _____________ 
Mikkel Xavier Jonassen  Flemming Kjær Poulsen Dybbøl Bjarne Krog 
Horsensvej 4A   Birketinget 4, st.th.  Rypevej 9 
8660 Skanderborg  8000 Aarhus C   8660 Skanderborg 
 
 
 
 
 
____________________  ______________________________ 
Frank Jull Ludvigsen  Jens Peter Philbert Vangsø Andersen 
Beder Landevej 5  Regnbuevænget 11 
8330 Beder   8660 Skanderborg 
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