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Foreningens navn og hjemsted
1.a

Foreningens navn er ”Emmanuel Arts Danmark”

2.a

Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands privatadresse.

Formål
3.a

Foreningens formål er at støtte lokale kunst- og håndværksprojekter i Ngong, Kenya,
som er med til at minimerer kriminalitet og stofmisbrug blandt unge og voksne
gadebørn, og som medvirker til en positiv udvikling af lokalmiljøet.

3. b

Foreningen er en frivillig, folkeoplysende forening, hvis formål desuden er at afholde
lokale aktiviteter i Danmark, for at fremme sociale kompetencer, styrke frivillig
engagement hos unge og ældre, skabe opmærksomhed om verden store udfordringer,
samt øge sammenholdet og viden om foreningen arbejde i Kenya.

Medlemmer
4.a

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens
formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Medlemmer kan også være en
forening eller selskab. Et selskab/forening har kun én stemme, med fuldmagt fra
foreningen/selskabet.

5.a

Et medlem, som ikke har betalt kontingent, eller ikke respekterer nærværende
vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan
ekskluderes. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen under pkt. 5, hvilke
medlemmer som bør ekskluderes.

5.b

Er der ikke betalt kontingent i årets løb, har man ikke stemmeret på den efterfølgende
generalforsamling.

Generalforsamling
6.a

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.a

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles
ved brev/e-mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

7.b

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Fastsættelse af kontingent for hhv. a) enkeltpersoner og b) foreninger, selskaber
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Valg af revisor. Denne må ikke være i familie med formand eller kasserer, og
behøver ikke være medlem af foreningen. Der er ikke noget krav om, at det skal
være en professionel revisor.
Eventuelt

8.a

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5) skal sendes skriftligt til et medlem
af bestyrelsen. Det skal tydeligt fremgå, hvem der stiller forslaget. Forslaget skal være
modtaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

9.a

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages
varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med
angivelse af dagsorden og indkaldelsesvarsel (mellem 14 dage og 30 dage) fra
minimum 1/3 af samtlige medlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer

10.a

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den
til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun
medlemmer kan afgive stemmer på generalforsamlingen.

10.b

Ethvert medlem kan med skriftlig fuldmagt fremlagt ved mødestart på
generalforsamlingen repræsentere max. et medlem mere, ud over en selv.

10.c

Over det på generalforsamlingen passerede skrives et referat, der underskrives af
dirigenten, og sendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Ledelse, fuldmagt og hæftelse
11.a

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer, der vælges hvert år.

11.b

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

11.c

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.

12.a

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være formanden.

12.b

Der kan gives enkeltpersoner skriftlig fuldmagt. Dog kan kassereren disponere alene
over foreningens konto efter retningslinjer besluttet af bestyrelsen på et
bestyrelsesmøde. Disse retningslinjer skal fremgå af et bestyrelsesmødereferat.

13.a

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.

Regnskab
14.a

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære
generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

14.b

Revision finder sted i hvert fald een gang årligt efter regnskabsårets afslutning, samt
uanmeldt kasseeftersyn, når revisoren ønsker det. Dog kan uanmeldt revision
foretages.

14.c

Regnskab og årsrapport skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
15.a

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, og kræver, at
2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer
ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan
afholdes 4 uger efter.

