Kapitel 1
Forenings Navn og Hjemsted
§1

Forenings Navn: Afghansk/Dansk Venskabsforening Kolding
Forenings hjemsted: Kolding
Kapitel 2
§ 1. Foreningsmålsætninger
stk 1 Udvikle samarbejde mellem Danmark og Afghanistan inden for mulighedernes ramme også i
samarbejde med kulturelle, humanitær, sportslige, oplysende og andre organisationer og
institutioner
stk 2 At indsamle, behandle og udgive tilsvarende informationer, oplysninger, kendsgerninger fra
forskellige områder for at pleje og forstærke forbindelserne.
stk 3 At organisere folklore, sport, musik, litteratur, drama og andre aktiviteter og dermed pleje og
præsentere den kulturelle og traditionelle del af Afghanistan.
stk 4 At organisere indsamling af humanitær hjælp
stk 5 Indgå i tværfaglig samarbejde med andre organisationer
stk 6 At organisere og opfordre til arbejde med og formidling af viden om kulturområdet og sørge for
at præsentere resultatet
stk 7 At sørge for at der tilbud om indholdsrige aktiviteter i løbet af året for foreningsmedlemmer
stk 8 I tilfælde af begrundet behov og økonomisk forhold at organisere oprettelse af afdelinger i
forening
Kapitel 3
Medlemskab

§2

For at blive medlem, skal man sætte sig ind i foreningsvedtægter og målsætninger og rette sig efter
disse. Der skal indsendes skriftlig anmodning til bestyrelsen (se bilag 1).

§3

Man kan blive medlem uanset politisk, religiøs overbevisning og alle nationaliteter kan være
medlem.

§4

Alle medlemmer bør deltage aktivt i forenings aktiviteter

§5

Det er forbudt at diskutere politisk og religiøse holdninger, på en måde hvor forsamlingen
forstyrres af det.

§6

Forenings generalforsamling kan udvise/eksluderes ethvert medlem efter forslag fra forenings
bestyrelse eller fra medlemmer.
a. Dette kan kun ske efter et afstemning ved generalforsamling.

§7

Medlemmer som ikke har betalt kontingent (Se §3.1) har ikke stemmeret og kan ikke deltage i
forenings aktiviteter.
Kapitel 4
Kontingent

§8

For at være medlem i foreningen skal der betales kontingent.

§9

Kontingentets størrelse, periodelængde og indbetalingsfrist bliver fastsat ved generalforsamlingen
(Se Bilag 1.1)

§ 10

Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales ved udmeldelse eller eksklusion
Kapitel 5
Generalforsamling

§ 11

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

§ 12

Årligt bliver der hold to generalforsamlinger.

§ 13

stk 1

Medlemmerne informeres via opslag.

stk 2

Generalforsamlingen varsles to uger forinden.

Forinden generalforsamling udarbejdes en dagsorden, som gøres medlemmer bekendt i forbindelse
med varsling af generalforsamling.

§ 14

Ethvert medlem som ønsker et punkt på dagsorden, skal skriftligt meddele til formanden

§ 15

Der kan indkaldes til ekstraordinært generalforsamling, hvis et af efterfølgende opfyldes:
stk 1

Hvis 1/3 af medlemmerne skriftlig beder herom. Anmodning skal sendes til bestyrelsen
(se § 5)

stk 2

Eller hvis bestyrelsen ved et flertal, finder nødvendigt at indkalder til et ekstraordinært
generalforsamling.

§ 16

Alle medlemmer der har betalt kontingent, har ret til opstille til valg i generalforsamling

§ 17

Forenings vedtægter kan kun ændre ved flertal på generalforsamlingen
Kapitel 6
Bestyrelsen

§ 18

Bestyrelsen, skal holde møde minimum fire møder årligt.

§ 19

Foreningens formand er også formand for foreningsbestyrelse.

§ 20

Hvert andet år, vælges en formand.

§ 21

Formanden sammensætter sin egen bestyrelse.

§ 22

§ 23

Bestyrelsen minimumskrav er:
stk 1

Formand.

stk 2

Næstformand.

stk 3

Kasser.

stk 4

Kulturansvarlig.

stk 5

Én repræsentant for de unge.

Formanden, leder bestyrelsens arbejde efter pålæg fra foreningsgeneralforsamling. Udelukkende i
rammen af beføjelse, rettigheder og pligter som fremgår i programmet foreningsarbejde.

§ 24

Næstformand er stedfortræder for formanden og varetager formandens opgaver ved fravær af
formanden.

§ 25

Kasseren styrer forenings samlede materiale og finansielle dokumentation

§ 26

Alle økonomiske dokumenter skal underskrives af kasseren og to andre medlemmer af bestyrelsen

§ 27

Bestyrelsen fordeler alt det administrative arbejde og andet arbejde, som vedrøre foreningens alm.
Daglig ledelse i blandt bestyrelse.
Kapitel 7
Revision

§ 35

Generalforsamlingen vælger et revisions udvalg, for to årige periode, med den opgave at
kontrollere rettigheden, lovmæssigheden og ordenen i den materiale og finansielle drift
Kapitel 8
Udvalg for forenings medlemmer

§ 36

Til de enkelte aktiviteter, som er arrangeret af forenings afdelinger, udnævner man et udvalg. Hvor
af én af udvalget skal være fra bestyrelsen.
Kapitel 9
Repræsentationsbeføjelser

§ 37

Formanden repræsentere foreningen i relation til andre instanser, organisationer, andre foreninger
og statslige instanser. Formanden kan i enkelte tilfælde blive afløst af en stedfortræder.

§ 38

Repræsentations beføjelser gælder alle tidligere og nuværende aktiviteter og skal være i
overensstemmelse med foreningens vedtæger.

Kapitel 10
Forenings indtægter og udgifter
§ 39

Foreningsindtægter er:
stk 1 Kontingent
stk 2 Støtte og bidrag
stk 3 Sponser
stk 4 Andre

§ 40

Kontingentet indbetales på foreningens bank konto

§ 41

Midler kan kun bruges i overensstemmelse med forenings program og i overensstemmelse med
generalsforsamlingens og bestyrelses beslutninger

§ 42

Kasseren har beføjelse til at indsætte og hæve fra foreningens bank konto iflg. Aftale med
foreningens formand eller iflg. Beslutningen fra foreningens bestyrelse, såfremt det er i
overensstemmelse med foreningens arbejdsprogram.
Udbetalingen af økonomiske midler bevilger forenings bestyrelse i overensstemmelse med
forenings arbejdsprogram og beslutninger fra generalforsamlinger og bestyrelsen.
kasseren sørger for at regnskab for hvert kalenderår efter vejledning fra foreningsbestyrelse.
Regnskabets referat skal afleveres til revisions – udvalg hvert kvartal. Kasserens fører regnskab i
kasserapporten over udgifter, indtægter, indbetalinger af kontingent og styrer medlemskartoteket.
Kapitel 11
Årsregnskab

§ 43

Foreningens årsregnskab føres af kasseren. Regnskab underskrives af bestyrelsen og skal
godkendes ved generalforsamlingen
Kapitel 12
Udmeldelse/eksklusion

§ 44

Ethvert medlem der ikke overholder forenings vedtægter, vil blive ekskluderet af foreningen.

§ 45

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig og skal afleveres til bestyrelsen.
Kapitel 13
Opløsningen af Foreningen

§ 46

Foreningen kan kun opløses hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved generalforsamlingen
stemmer for opløsningen.

§ 47

I tilfælde af opløsningen går foreningens midler til humanitær hjælpe organisationer i Afghanistan
gennem Dansk røde kors

