Vedtægter

Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

1

Baggrund:
Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015.
Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære Finn Nørgaard og sikre, at
hans gavmilde personlighed, værdier og holistiske menneskesyn løftes videre i livet til nytte for de, der ikke selv har muligheder eller formåen.
Til det formål stiftes nu ”Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015”.

2
2.1

Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er ”Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015”.

2.2

Foreningens hjemsted er Københavns kommune.

3

Foreningens formål er at støtte projekter, der fremmer medmenneskelig forståelse og dialog med henblik på at imødegå konflikter som den, der kostede Finn Nørgaard livet. Foreningen har et særligt fokus på udsatte børn og unge og mennesker med sociale udfordringer.

3.1
Foreningen uddeler løbende støttende beløb og hjælp til projekter og initiativer, der arbejder for foreningens formål. Ligeledes uddeles hvert år den 14. februar Finn Nørgaard Prisen.
Finn Nørgaard helligede sit liv til dokumentation og formidling, hvorfor foreningen byder
projekter, der har medtænkt denne dimension, særligt velkomne.
Foreningens formål er således almenvelgørende/almennyttigt.
Foreningen har tillige til formål at stifte eller lade sig omdanne til en fond, når foreningen
råder over tilstrækkelige midler.
4
4.1

Medlemsforhold
Optagelse

4.1.1

Som stemmeberettigede medlemmer, optages pårørende (og deres efterfølgere) til Finn
Nørgaard.
Endvidere kan enhver som ønsker at støtte foreningens arbejde optages som støttemedlem. Et støttemedlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, pårørende eller samarbejdspartnere, der ønsker at støtte foreningens arbejde. Som støttemedlem bliver man inviteret til
arrangementer, men har ikke yderligere medlemsfordele. Støttemedlemmer
har ikke stemmeret og kan ikke deltage på foreningens generalforsamling.

4.1.2

Både støttemedlemmer og andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse
fastsættes på generalforsamlingen.

4.1.3

Indmeldelse som stemmeberettiget medlem sker ved skriftlig henvendelse til et medlem af
bestyrelsen.

4.1.4

Bestyrelsen kan nægte optagelse, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens
medlemmer stemmer for afvisning.

4.1.4.1

Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen dog efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

4.1.4.2

Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af
deres medlemspligter, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

4.2

Udmeldelse og eksklusion.

4.2.1

Udmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen.

4.2.2

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af
medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen.

4.2.2.1

Beslutningen kan af den ekskluderede appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3
majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse om eksklusion.

4.2.2.2

Eksklusionen har virkning fra det tidspunkt efter bestyrelsens beslutning herom, bestyrelsen beslutter, medmindre beslutningen inden 4 uger efter, den er meddelt medlemmet,
appelleres til generalforsamlingen, i hvilket tilfælde den har virkning fra datoen for dennes
afholdelse, såfremt bestyrelsesbeslutningen fastholdes af forsamlingen.

4.3

Medlemsrettigheder og -pligter.

4.3.1

Medlemmerne skal overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.

5
5.1

Bestyrelsen
Opgave og valg.

5.1.1

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 8 medlemmer
valgt på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Finn Nørgaards søstre og Janne Pedersen
har mulighed for at udpege et bestyrelsesmedlem.

5.1.2

Valg af personer til bestyrelsen foregår som frit listevalg, således at hvert stemmeberettiget
medlem på sin stemmeseddel kan anføre lige så mange forskellige navne, som der er mandater at besætte.

5.1.2.1

Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

5.1.2.2

Genvalg kan finde sted.

5.1.3

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, gennemføres suppleringsvalg først på den påfølgende
generalforsamling; såfremt bestyrelsen på grund af afgang i utide bliver på mindre end 3
medlemmer, er den dog berettiget til at supplere sig selv.

5.1.4

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand,
næstformand og kasserer.

5.1.5

Ved foreningens stiftelse udgøres bestyrelsen af følgende personer:

•

Helle Nørgaard

•

Torben Larsen

•

Ole Kaag Mølgaard

•

Lars Lundbye

•

Steffen Lüders

•

Jesper Lynghus

•

Thomas Barthels

•

Steen Thomsen

Og som supleanter:
•

Elisabeth Lüders

•

Pia Toftdal

De nævnte personer udgør foreningens bestyrelse i foreningens første 2 år.
Der foretages således ikke valg til bestyrelsen på den stiftende generalforsamling.
Bestyrelsesposterne uddeles internt imellem ovennævnte personer.

5.1.6

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Bestyrelsen træffer endvidere
beslutning om uddeling af støttende beløb i overensstemmelse med foreningens formål

5.2

Bestyrelsesarbejdet

5.2.1

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.2.2

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

5.2.2.1

Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden.

5.2.3

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller
næstformanden og referenten.

5.2.4

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller
den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6
6.1

Generalforsamlingen
Kompetence.

6.1.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2

Tidspunkt og indkaldelse.

6.2.1

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i løbet af første kvartal.

6.2.2

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse
af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter
modtagelsen af begæringen herom.

6.2.3

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt
skrivelse til de enkelte medlemmer.

6.2.4

Indkaldelser til den ordinære generalforsamling bilægges foreningens regnskab.

6.3

Mødeberettigede.

6.3.1

Berettigede til at møde på generalforsamlingen er alle medlemmer.

6.4

Stemmeberettigede.

6.4.1

Alle medlemmer er berettigede til at stemme på generalforsamlingen.

6.5

Gennemførelsen.

6.5.1

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

6.5.2

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Videre fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, og
der vælges bestyrelse til at forestå foreningens daglige ledelse samt 1 revisor til at kontrollere regnskabets rigtighed i overensstemmelse med god revisionsskik.

6.5.3

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.

6.5.3.1

Medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder, kan der kun træffes beslutning om forhold optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført.

6.5.4

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet
følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

6.5.5

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker
det.

6.6

Der kan stemmes ved fuldmagt.

7
7.1

Tegningsret og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved
salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

7.2

Kassereren kan på egen hånd betale regninger inden for et beløb på kr. 10.000

7.3

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

8
8.1

Regnskab og formue
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 1 revisor.

8.3

Revisoren kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

8.4

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

8.5

Foreningens overskud geninvesteres fornuftigt, således at foreningen bliver stærkere og
bedre i stand til at opfylde foreningens formål.

9
9.1

Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

10

Opløsning

10.1

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet
blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde en
ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de
fremmødte medlemmer.

10.2

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningsformuen efter generalforsamlingens nærmere beslutning et almennyttigt eller almenvelgørende formål, der ligger indenfor foreningens formål.

11

Tvister

11.1

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt skal afgøres ved Københavns Byret.

---oo0oo--Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 13. Marts 2015
Som dirigent:

Ole Kaag Mølgaard

