Vedtægter for

Børns Voksenvenner Aarhus
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 23.02.2017

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er “Børns Voksenvenner Aarhus.”
Stk. 2
Foreningen er stiftet d. 21.10.97.
Stk. 3.
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2. Tilhørsforhold
Stk. 1.
Foreningen er medlem af “Landsforeningen Børns Voksenvenner”.
Foreningen er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser.

§ 3. Formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at oprette og drive en formidling af voksenvenner til børn, der mangler
voksenkontakt, og som er bosiddende i Aarhus Kommune og tilstødende kommuner.
Stk. 2.
Foreningen skal på ansvarlig måde arbejde for at:
- udvælge frivillige og ressourcerige voksenvenner
- skabe de rette barn-voksenkonstellationer
- uddanne og vejlede voksenvenner
- hjælpe med at løse eventuelle problemer i forholdet barn - voksenven - familie
Stk. 3.
Foreningens ansvar for den enkelte formidling ophører tidligst et år efter der er etableret kontakt
mellem familien og voksenvennen.

§ 4. Medlemmer
Stk. 1.
Som medlem betragtes enhver, som er frivillig i foreningen, herunder voksenvenner, forældre til
børn med en voksenven, familier med en tilknyttet familieven og bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.
Modarbejder et medlem foreningens arbejde eller dens formål, kan bestyrelsen ekskludere
medlemmet.
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Genoptagelse af et medlem kan kun ske på en generalforsamling, hvor spørgsmålet herom er
optaget som et punkt på dagsordenen.

§ 5. Medlemsforhold og kontingent
Stk. 1.
Medlemmer af bestyrelsen og projektleder har som de eneste ret til at udtale sig om sager
vedrørende foreningen.
Stk. 2.
Medlemmer har tavshedspligt om personsager.
Stk. 3.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Organisationer har stemmeret som en enkeltperson.
Der kan på generalforsamlingen stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4.
Der kan tegnes støttemedlemskab ved betaling af kontingent. Støttemedlemskabet er delt med
landsforeningen. Tilmeldelse sker igennem landsforeningen med angivelse af, at medlemskabet
ønskes delt med Børns Voksenvenner Aarhus.
Kontingentet fastsættes af landsforeningens generalforsamling og deles ligeligt mellem
landsforeningen og Børns Voksenvenner Aarhus.
For øvrige forhold herom henvises til landsforeningens vedtægter.

§ 6. Voksenvenner
Stk. 1.
Voksenvenner skal være frivillige og ulønnede voksne.
De skal fremvise privat straffeattest og give samtykke til, at foreningen indhenter børneattest.
Stk. 2.
Der skal være mindst én professionel involveret i udvælgelsen, matchningen og opfølgningen i
forbindelse med relationen mellem voksenven og barn. En professionel er en person med en
børnefaglig baggrund.

§ 7. Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Vedtagelse sker ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de
fremmødte.
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden d. 31. marts.
Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes ifølge retningslinier fastsat af den foregående generalforsamling,
dog altid med minimum 14 dages varsel.
Stk. 4.
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Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Arbejdet fremover, herunder budget, ved formanden
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt
ad. 7, 8, 9:
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer og 2 suppleanter. Det tilstræbes, at mindst ét
bestyrelsesmedlem har erfaring som voksenven. Valgperioden er 2 år. 1-3 medlemmer vælges i
lige årstal og 3-4 i ulige. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen eller i familie med et medlem af bestyrelsen.
Stk. 5.
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og regnskab ligger
til gennemsyn på foreningens adresse 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6.
Skriftlig afstemning finder sted, når et medlem ønsker det.
Stk. 7.
Alle personvalg er skriftlige.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring fra
halvdelen af medlemmerne, når den ønskede dagsorden anføres.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og
skal afholdes senest en måned efter at begæring herom er bestyrelsen i hænde.
Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære.

§ 9. Bestyrelsen
Stk. 1.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen holder møde mindst 8 gange årligt.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer med 7 dags
varsel og angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferater af møderne og disse
protokolleres.
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Stk. 3.
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.
Stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Stk. 5.
Suppleanter indtræder ved et bestyrelsesmedlems varige forfald. Suppleanterne har ret til at
deltage på bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Stk. 6.
Bestyrelsen ansætter og afskediger ansatte.
Bestyrelsen laver stillingsbeskrivelse for ansatte.

§ 10. Regnskab
Stk. 1.
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab
inden 15. februar.

§ 11. Foreningens ophør
Stk. 1. Opløsningen af foreningen kan ske ved beslutning herom på 2 af hinanden følgende
generalforsamlinger, der skal finde sted med mindst 1 måned og højst 2 måneders mellemrum.
På den første generalforsamling kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer og på den anden 1/2 af
stemmerne.
Stk. 2.
Ved opløsning overdrages foreningens eventuelle formue til landsforeningen eller til et eller flere
sociale projekter i de kommuner, vi betjener, ifølge generalforsamlingens beslutning.

Side 4 af 4

