
BESTYRELSEN FOR KVINDEHUSET I AARHUS FORESLÅR 

KVINDEHUSETS GENERALFORSAMLING 7. april 2018, AT GODKENDE 

FØLGENDE VEDTÆGTER 
 

 

Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 

 

§1 

Stk. 1:  Foreningens navn er Kvindehuset i Aarhus   

Stk. 2:  Foreningen har hjemsted Myrholmsvej 2, 8260 Viby 

 

 

Kapitel 2: Foreningens formål 

 

§2 

Stk.1 Foreningens formål er at etablere, drive og støtte Kvindehuset i Aarhus.  

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

kvinder i Aarhus med anden etnisk baggrund end dansk. 

Kvindehusets aktiviteter gennemføres af frivillige og medarbejdere i Kvindehuset i Aarhus.  

Stk. 2 Foreningen er uafhængig af partipolitik og religion.  

 

 

Kapitel 3: Medlemskab 

 

§ 3 

Stk.1 Enhver kvinde kan optages som medlem af foreningen.  

 

§4 

Stk.1 Medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling  

Stk. 2 Kontingentperioden er kalenderåret, 1.1 – 31.12. Hvis kontingentet ikke er indbetalt senest 

1.april, betragtes medlemmet som udmeldt. 

 

§ 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 
 

§ 6 

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail med 3 ugers varsel, samt ved opslag som 

senest 3 uger før generalforsamlingen, ophænges på opslagstavle i Kvindehuset i Aarhus. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.  

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 Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, som underskrives af dirigenten og 

referenten.  

 

§ 7 

Stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning om Kvindehusets virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af Kvindehusets reviderede regnskab  

4. Orientering om Kvindehusets fremtidige arbejde og budget  

5. Fastsættelse af medlemskontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

8. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

9. Valg af revisor. 

10. Eventuelt. 

 

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

indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 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. 

 

§ 9 

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

gangen, idet der i lige år vælges 4 medlemmer, og i ulige år vælges 3 medlemmer.  



 Bestyrelsen skal afspejle medlemmernes forskellige baggrund.  

Stk. 2 Genvalg til bestyrelsen kan finde sted 

Stk. 3 Der vælges hvert år 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 

Stk. 4 Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant indtil næste generalforsamling.  

Stk. 5 Ved kampvalg anvendes skriftlig afstemning. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes 

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

 

§ 10 

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Stk. 4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

Stk. 5 Er et bestyrelsesmedlem inhabilt i en given sag, udelukkes medlemmet fra at deltage i 

behandlingen af denne sag. 

Stk. 6 Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens forhandlinger, som inden 14 dage ophænges 

på opslagstavle i Kvindehuset i Aarhus.  

 

§ 11 

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

 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at Kvindehusets drift og aktiviteter lever op til 

foreningens formål. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger en daglig leder. 

Stk. 2 Lederen kan ansætte og afskedige 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 Udvalgene tilrettelægger selv deres arbejde for at opfylde bestyrelsens formål med udvalget.  

 

 

Kapitel 5: Vedtægtsændringer 

 

§ 13 

Stk. 1  Ændring af Kvindehusets vedtægter kan kun foretages på en ordinær generalforsamling i 

Kvindehuset i Aarhus, når der med indkaldelsen til generalforsamlingen er fremsat forslag 

herom. Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.  



 

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. 

 

Kapitel 7: Foreningens opløsning 

 

§ 16   

Stk. 1 Beslutning om opløsning af Kvindehuset i Aarhus, træffes på en ekstraordinær 

generalforsamling. Beslutningen kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning 

af foreningen Kvindehuset i Aarhus.  

 

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning gives eventuel formue til en eller flere 

kvindeorganisationer i Aarhusområdet. 

  

  

 


