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1.maj 2016 

Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 

§1 

Stk. 1:  Foreningens navn er Kvindehuset i Århus  

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Århus 

 

Kapitel 2: Foreningens formål 

§2 

Stk.1 Foreningens formål er at etablere, drive og støtte et frivilligcenter kaldet Kvindehuset i 

Århus.  

Kvindehuset er for alle kvinder, og sigter primært på at yde hjælp til selvhjælp til kvinder i Århus 

med anden etnisk baggrund end dansk.                                                                   

Kvindehusets aktiviteter skal i videst muligt omfang afvikles ved frivillig hjælp og støtte fra 

andre kvinder. 

 

Stk. 2 Kvindehusets i Århus formål er bl.a. at fremme 

- Integration af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk 

- Dialog på tværs af generationer og etniske baggrund 

- Fortrolighed med det danske sprog i dialogen med danske og andre kvinder 

- Kvinders samfundsforståelse: uddannelsesmuligheder, pligter og rettigheder i det danske 

samfund samt dansk mentalitet og kultur 

- Dannelsen af sociale netværk, som kan bidrage til fællesskabsfølelse og venskaber og medvirke 

til at føre kvinderne ud af eventuel isolation 

- Kvinders viden om forældrerollen og opdragelse 

- Kvinders viden om sundhed, herunder rygning, alkohol og stofmisbrug, så de kan være med til at 

fremme sundhed og forebygge misbrug i deres egne familier 

- Kvinders viden om sundhed og fysisk aktivitet 

- Kvinders opnåelse af praktiske færdigheder, f.eks. i syværksted 

- Kvinders brug af computer og Internettet via kurser og lektiehjælp 

- Kvinders mulighed for uddannelse og derved deres vej til arbejdsmarkedet 

- Rådgivning og støtte til kvinder i forhold til offentlige myndigheder og institutioner mv. 

- Rådgivning og støtte til kvinder i forbindelse med separation og skilsmisse 

 

Stk. 3 Foreningen er neutral i politiske og religiøse henseender 

 

Kapitel 3: Medlemskab 

§ 3 

 Enhver kan optages som medlem af foreningen 

 

§4 

Stk.1 Medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende 

år 
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Stk.2 Der fastsættes et kontingent for personlige medlemmer og et kontingent for foreninger, 

virksomheder, organisationer m.v. 

Stk. 3 Kontingent opkræves i januar måned. 

 Hvis kontingentet ikke er indbetalt senest 1.april, betragtes medlemmet som udmeldt. 

Stk. 4 En bruger skal være medlem 

 

§ 5 

Stk. 1 Et medlem, der ikke kan tilslutte sig foreningens formål eller tager afstand herfra, eller som 

handler til skade for foreningen, kan ekskluderes som medlem. 

Stk. 2 Forslag om eksklusion kan fremsættes af et andet medlem af foreningen eller af foreningens 

bestyrelse. 

Stk. 3 Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Det medlem, bestyrelsen har ekskluderet, 

kan kræve, at bestyrelsens beslutning herom behandles på næste ordinære generalforsamling 

 

Kapitel 4: Foreningens ledelse 
Ordinær Generalforsamling 

§ 6 

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes i Århus Kommune hvert år inden udgangen af april 

måned. 

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt, via e-mail, post eller ved opslag, med 3 

ugers varsel, samt indeholde angivelse af dagsorden. 

Stk. 4 Stemmeberettigede er kun medlemmer med gyldigt medlemskab. Hvert medlem har én 

stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 5 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

Stk. 6 Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning. 

Stk. 7 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af 

dirigenten og referenten. 

 

§ 7 

Stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent & referent 

2. Godkendelse ag bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget. 

5. Fastsættelse af medlemskontingent. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 
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Stk. 2 Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være 

indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

§ 8 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer afgørelse herom, eller når 

mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til 

bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. 

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens 

modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som 

indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

 

Bestyrelsen 

§ 9 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år 

ad gangen, idet der årligt vælges halvdelen af de ordinære medlemmer. Første gang sker 

udskiftning ved lodtrækning. 

 Mindst tre af bestyrelsens medlemmer skal have anden etnisk baggrund end dansk. 

Stk. 2 Genvalg til bestyrelsen kan finde sted 

Stk. 3 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Stk. 4 Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en suppleant indtil næste 

generalforsamling. 

Stk. 5 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg 

anvendes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes mellem 

kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. 

 

§ 10 

Stk. 1 Formanden vælges på generalforsamlingen. 

Stk. 2 Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Stk. 5 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

Stk. 6 Er et bestyrelsesmedlem inhabilt i en given sag, udelukkes medlemmet fra at deltage i 

behandlingen af denne sag. 

Stk. 7 Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. 

 

§ 11 

Stk. 1 Bestyrelsen udfører de opgaver som pålægges den af generalforsamlingen eller fremgår af 

disse vedtægter. 
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 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at Kvindehuset i Århus’ drift og aktiviteter lever 

op til foreningens formål. 

Bestyrelsen afsætter og afskediger en daglig leder. 

 Bestyrelsen afstikker til enhver tid retningslinierne for lederen og for Kvindehuset i Århus’ 

daglige drift. 

 Bestyrelsen påser, at lederen til enhver tid arbejder for at gennemføre Kvindehuset i Århus’ 

formål, som beskrevet i § 2 stk. 2 og stk. 3 

Stk. 2 Lederen kan ansætte lønnet personale med bestyrelsens godkendelse. 

Stk. 3 Bestyrelsen kan invitere observatører til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

§ 12 

Stk. 1 Bestyrelsen kan nedsætte stående eller ad hoc udvalg. 

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetencer og giver retningslinier for 

udvalgsarbejdet. 

Stk. 3 Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. 

Stk. 4 Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. 

 

Kapitel 5: Vedtægtsændringer 

§ 13 

Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er 

repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede 

stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

Stk. 2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 

generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede 

stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt, med mindst 8 dages varsel, 

indkalde til ny generalforsamling. Denne skal afholdes inden 4 uger efter den første 

generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 

medlemmer, uanset disses antal. 

 

Kapital 6: Økonomi og regnskab 

§ 14 

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. 

§ 15 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 01.01. til 31.12. 

 Regnskab udfærdiges af en til generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret 

revisor. 

 Regnskab udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

Stk. 2 Det reviderede regnskab omdeles til medlemmerne på den ordinære generalforsamling. 
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Kapitel 7: Foreningens opløsning 

§ 16 

Stk. 1 Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede 

medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

Stk. 2 Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på 

generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede 

stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt, med mindst 8 dages varsel, 

indkalde til ny generalforsamling. Denne skal afholdes inden 4 uger efter den første 

generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede 

medlemmer, uanset disses antal. 

Stk. 3 I tilfælde af foreningens opløsning gives eventuel formue til en eller flere 

kvindeorganisationer i Århusområdet. 

  

  

Vedtægter vedtaget på Stiftende Generalforsamling 12.august 2007, med efterfølgende ændringer på  

 Ordinær generalforsamling d. 19.april 2009,  

 Ordinær generalforsamling d. 27. april 2014 samt  

 Ordinær generalforsamling d. 25.april 2015 

 

Kvindehuset i Århus den 1.januar.2016: 
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