
vedtagter for forenlngen Kvindehuset i Arhus.
12.august 2m7.

K!p. 1: ForeningetrE nrvn og hjcmsted

S l l
Stk. l: Foreningens navn er Kvindehuset i Arhus.

Stk. 2: Forcniogen har hjemsted i fuhus.

KrP. 2l Fore ngem fornll

$2 :
Stk. l: For€ningens formAl er at etablere, drive o-g stotte et ftivilligcenter kaldet Kvindehuset i fu-

hus.
ivindehuset er for alle kvinder, og sigter primefi pe at yde hjeelp til selvhjelp til kvinder i fuhus

med anden ernisk baggrund end dansk.
Kvinrlehuses aktiviGL skal i videst m'ligt omfang afrikles ved ftivitlig hj@lp og ststte fra andre

kvinder.

S&. 2: Kvindehuset i fuhus' formil er bl.a" al ftemme:
- integration afkvinder med en anden emisk baggrund end dansk
- dialog pA tvers af generationer og etnisk baggrund
- fortrolighed med det danske sgog i dialogen med danske og andre kvinder
- kvinde; sarnnrndsforstielse: uddannelsesrnuligheder, pligto og rettigheder i det danske

samirnd samt dansk mentalitet og kulh[
- darnelsen afsociate newark, sorn kan bidrage til fellesskabsfslelse og venskaber og rned-

vi*e til at fsre kvindeme ud afeventuel isolation
- kvinders viden om forel&erollen og opdragelse
- kvinders viden om sundhed, herunder rygning, alkohol og stofilisbrug, sA de kan vere med

til at ftemme sundhed og forebygge misbrug i deres egne familier
- kvinders viden om sundhed og rysisk aliivitet
- kvinders opnAelse afpraktiske ferdigheder, f.eks. i syve*sted
- kvinders brug afcomputer og Intemettet via kurser samt lektiehjelp
- kvinders mulgh€d for uddarurelse og dermed deres vej til arbejdsmarkeda
- rAdgivning og stotle til kvinder i forhold til offenttige myndigheder og institutioner mv'
- ridgivning og stotte ril kvinder i forbindelse med sepamtion og skilsmisse'

Stk. 3: Foreningen er treut'al i politiske og religios€ heDs€€nder.

K!p. 3: Medlemskrb

$3 :
Enhvet kan optages som medlem af foreningen.

$4 :
l: Medlemskontingent fastsattes hvert Ar pA den ordinere generalforsamling for det komrnende

Stk. 2: Der fasts&ttes et kontingent for p€rsoDlige medletnmer og et kontingent for foreninger, vi*-

somheder, organisationer mv.

stk.
Ar.



Vedtegter for foreningen Kvindehuset i Arhus.
l2.august 2@7.

Stk. 3: Kontingent opkrEves i januar m{ned.
Hvis kontingentet ikke er betalt senest l. april, betragtes medlemmet som udmeldt.

Stk.4: En bruger behsver itke at v@rc medlem.

S 5 l
Stk. l: Et medlem, der ikke kan tilslune sig foreningens formal eller tager afstsnd herfta" eller som
handler til skade for for€ningen, kan ekskluderes som medlem.

Slk. 2: Forslag om eksklusion katl fiems€ttes afet andet medlem af foreningen eller af foreningens
bestlrelse.

Stk.3: Beslutning om eksklusion tefres afb€stlrels€n. Det medlem, bestyrebn har ekskluderet,
kan kreve, at bestyrelsens beslutning herom behandles pA neste ordinere generalforsarnling.

Krp, 4: Foreningcns lcdebe
OrdinEr gcnerrlfoBmling

s6:
Stk. l: Foreningens overste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Ordiner generalforsamling alholdes i Aftus Kommune hvef Ar inden udg,angen af april mA-
ned.

Stk. 3: Indkaldelse til generalforsamling skal ske skiftligt, via e-mail, post eller v€d opslag, med 3
uge$ varsel, samt indeholde angivelse afdagsorden.

Stk. 4: Stemmebercttigede er kun medlemmer med gyldigt medlemskab, Hvert medlem har en
stemme, og der kan ikke ste mes ved fuldmagt.

S&. 5: Beslutninger treffes ved almindeligt flertal.

Stk. 6: Ethvert medlem kan forlange skriftlig efst€mning,

Stk. 7: Over forhandlingeme pa generalforsamlingen fores en gotokol, som unde$krives afdiri-
gentetr og r€ferenten.

s7:
Stk, l: Dagsorden for den ordinere generalforsamling er:

l. Valg afdidgent & referent
2. Godkendels€ af bestlaelsens berctdng om foreningens virksomhed i dEt forlobne er.
3. Freml@ggels€ afdet rcviderede regnskab til godkendelse.
4, Forel@ggelse og godkendels€ afbudget
5. Fasts€ttelse af medlenskontingent.
6. lndkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg afrevisor.
9. Eventuelt.
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S&. 2: Forslag fra medlemmeme skal fot at kunne behandles d en ordiner generalforsamling vere
indgivet skdffligt til b€styrelsen senest 14 dage for generalforsamlingen.

Ekstrrordiner generslforsrmling
$ 8 :

Stk. l: Ekstraordiner generalforsamling aftoldes, nfu h}.|elsen tl@ffer afgorels€ derom, eller ndr
mindst l/4 afde stemmeberenigede medlemmer ftemsetter skriftlig begrering herom til bestyrelsen
med angivelse af de forslag, der snskes behandlet.

Stk. 2: Den ekstraordin€re generalforsamling skal aftDldes inden 4 uger effer b€g@ringens modta-
gelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel pi samme mide som indkaldelse til ordi-
ner generalforsamling.

Bestyreben
$e:

S&. I : Bestlrelsen bestAr af 7-9 medlemmer, som pi den ordinrre generalforsamling valges for 2
er ad gangen, idet der fuligt velges halvdelen af de ordinare medlemmer. Fsrste gang sker udskift-
ning ved lodtrekning.
Mindst tre afbest).r€lsens medlemmer skal have anden etnisk baggrund end dansk.

Stk. 2: Genvalg til bestyrels€n kan finde sted.

Stk. 3: Der v@lges hved er 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 4: Hvis et medlem udtrader afbestyrelseq indtr€der en suppleant indtil neste generalforsam-
ling.

Stk, 5: Ved valg afbest rels€smedle[Erer, suppleanter og revisor skal der i tilfrlde afkampvalg
anvendes skiftlig afstemning. Ved stemmelighed skal omvalg straks alholdes mellem kandidateme
med lige stemmetal, safiemt der stadig er ub€satte poster.

$ 10!
Stk. l: Formanden v@lges pA generalforamlingea.

Stk.2: Den owige bestyrels€ konstituerer sig s€lv med nestformand, sekretcr og kasserer.

Stk. 3: B€styrelsen fastsetler selv sin fonetningsorden.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdyglig nAr mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede,

Stk. 5: B€stlrelsen treffer sine beslutninger ved simpelt slenmeflefial. I tilf&lde afstemmelighed
er formandens stetnDe afgorende.

Stk.6: Er et b€styrels€smedlem inhabilt i en given sag, udelukkes medlemmet fra at deltage i be-
handlingen af derme sag.

Stk.7: Der bres protokol over besb,relseDs forhandlinger.
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$ l l t
Stk. l: Bestyrelsen udfsi€r de opgaver som pebgges den af generalforsamlingen eller ftemgar af
disse vedtegter.
Bestrels€n har det overordnede ansvar for, at Kvindehuset i fuhus' drift og aktiviteter lever op til
foreningens fonnil.
Bestfelsen ans@tter og afskediger en daglig leder.
Bcst).relsen afstikker til enhver tid retningslinieme for lederen og for Kvindehuset i Arhus' daglige
drift.
B€sqr€lsen pas€r, at leder€n til enhver tid a6ejder for at genneltrfsre Kvindehus€t i fuhus' formAl,
som beskrevet i $ 2 stk, 2 og stk. 3

Stk. 2: l€deren kan ans€tte lgrlnet personale med bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3: B€sfFels€n kan invitere observatsrer til at deltage i besqr€lsesnsdeme.

s 12:
Stk, l: Bestlrels€n kan nedsetle stiende eller ad hoc udvalg.

Stk. 2: Bestyrelsen fastsetter udvalgenes opgaver og kompetstrc€r og giver retningslinier for ud-
valgsart€jdet.

Stk. 3: B€styrels€n udpeger udvalgsforrnendene.

Stk. 4: Bestyrels€n skal godkend€ udvalgenes ovrige medlemmer.

Krp. 5: Vedtegtsendrhger

$ 13:
Stk I : Vedt@gts@nddnger krever, at mindst Z3 af alle stenmeberettigede medlemmer er repre-
s€nterEt pA genenlfonar ingerL og at mindst 2/3 afde represenrcrede stemmeb€rettigede stemmer
for forslaget.

Stk. 2: SAfremt 2/3 afde stemmeberettigede medlemmer ikke er repr&senteret pA genenlforsar in-
gen, men forslaget dog er vedtaget af2l3 afde rcprsesen&rede stemmeberettigede medlemmer, skal
bestyrelsen skriftligt, med mindst 8 dages varsel, indkalde til ny generalforsanling. Denne skal af-
holdes inden 4 uger efter den fsrste generalforsamling. Foslaget kan hq vedtages af 2/3 af de re-
pr@s€nterede st€mmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

Krp. 6: Okonomi og regnshb
$ 14:

Stk. l: Foreningen tegnes af formanden eller nasformanden sammetr med et bestt"rels€smedlem.

s ls:
Stk. l: Foi€ningens regnskabser ger fra 01.01. til 31.12.
Regnskab udfardiges af en af generalforsamlingen valgt regishcr€t eller statsaut. r€visor,
Regnskab udferdiges i overenssternmelse rned god rcgnskabsskik.
Stk. 2: Det revider€de rcgnskab omdeles til medlemmerne pA den ordinere generalforsamling.
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Kap. 7: Foreningens oPlosning

S 16 l
Stk. l: Til beslutning orn foreningens oplosning k@v€s, at mindst 2/3 afalle stemmeberettigede
medlemmer er representeret pe generalfo$amlingen, og at mindst 2/3 afde rcprsesentercde stem-
meberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Sik. 2: Sefiemt 2/3 afde sternrnebercttigede medlemmer ikke er representerel pa generalforsamlin-
gen, men forslaget dog er vedtaget af2l3 afde rcpftesenterede stemmeberettigede medlemmer, skal
bestlrelscn skiffligt, med mindst 8 dages varsel, indkalde til ny generalforsamling. Derne skal af-
holdes inden 4 uger efter den fffste generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2 /3 af de re'
pr@senterede stemmeberettigede medlemmet uanset disses antal.

Stk. 3: I tilf@lde afforeningens oplosning gives eventuel formue til en eller flere kvindeorganisatio-
ner i Arhusomrldet.

vedtaget pA stifiende generalfonamling den I 2. august 2007
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På generalforsamlingen for Kvindehuset i  Århus den 19. april 2009 vedtoges følgende ændringer i 

vedtægterne:  

§ 9  Bestyrelsens forslag om udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer  fra 7-9 til 7-13 medlemmer 

vedtoges.  

Endvidere fastsatte man medlemskontingentet til kr. 20 pr. person pr. år (jf. § 4). 

 

Vedtaget pr. 19. april 2009 

Refereret af bestyrelsens sekretær: Kirsten Saabye 
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