Vedtægter
for
Frivilligcenter Middelfart

§ 1 Navn
Foreningens navn er ”Frivilligcenter Middelfart”. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune.
Frivilligcenter Middelfart er oprettet i 2009.

§ 2 Formål
Formålet er at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og
foreningsliv, som har et socialt sigte. Frivilligcenter Middelfart arbejder for udbredelse af den
frivillige sociale indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats.
Frivilligcenter Middelfart arbejder på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at
det kommer forskellige grupper til gavn.
Formålet tilgodeses ved at Frivilligcenter Middelfart bl.a.
-

aktivt deltager i udviklingen af den frivillige indsats
arrangerer og koordinerer aktiviteter, temadage, dialogmøder og kurser mv. for de frivillige
sociale foreninger, organisationer, klubber og råd
bidrager til at skabe helhed og overblik i indsatsen i det sociale arbejde i Middelfart
Kommune
fremsætter forslag til initiativer på området
arbejder sammen med Middelfart Kommune om at styrke lokalsamfundene, herunder
skabe lokalt engagement til gavn for fællesskabet

§ 3 Medlemmer
Alle med interesse i det frivillige arbejde i Middelfart Kommune og som kan tilslutte sig foreningens
formål og vedtæger kan blive medlemmer af Frivilligcenter Middelfart.
Medlemskab i Frivilligcenter Middelfart er gratis.

§ 4 Frivilligcentrets ledelse
Frivilligcentret ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 5 er valgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlem nr. 6 er en ekstern kandidat som udpeges af bestyrelsen og udpeges for 2 år
ad gangen. Bestyrelsesmedlem nr. 7 udpeges af og blandt byrådsmedlemmer i Middelfart Byråd
og udpeges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.
Vi tilstræber en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige
brancher inden for eksempelvis det sociale område, idrætsområdet og kulturområdet og som
besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer. Dette gælder udover erfaring med
frivilligt arbejde eksempelvis kompetencer inden for ledelse, strategi, markedsføring og økonomi.
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale.

§ 5 Valg af Frivilligcentrets bestyrelse m.v.
Der afholdes hvert år valg til bestyrelsen for Frivilligcenter Middelfart. Valget finder sted inden
udgangen af marts måned.
Bestyrelsen for Frivilligcenter Middelfart indkalder sine medlemmer til generalforsamlingen senest
4 uger før dens afholdelse. Endvidere indrykkes annonce i en ugeavis, der dækker Middelfart
Kommune.
Repræsentanter for medlemmerne er valgbare til 5 af bestyrelsens poster.
Formands- og næstformandsposten kan ikke besættes med kommunale repræsentanter eller med
det eksterne udpegede bestyrelsesmedlem.
Kandidater til valget kan opstilles på generalforsamlingen.
Hvert medlem kan maksimalt opstille 1 kandidat samt 1 suppleant.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt. De fremmødte medlemmer får på generalforsamlingen
udleveret 2 stemmekort, således at hvert medlem har 2 stemmeberettigede. Øvrige
medlemsrepræsentanter har alene taleret på generalforsamlingen.
Ved valg af formand kan hver stemmeberettigede højst afgive 1 stemme.
Ved øvrige personvalg kan hver stemmeberettiget maksimalt afgive 3 stemmer og højst 1 stemme
pr. kandidat.
Såfremt der opstilles flere kandidater, end der skal vælges, er der skriftlig afstemning.
Vælges et bestyrelsesmedlem til formand, og bestyrelsesmedlemmet har 1 år tilbage af sin
valgperiode, vælges der yderligere 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Alle valg samt afstemninger om indkomne forslag afgøres ved simpelt flertal undtagen ved
vedtægtsændringer og ved opløsning af foreningen. Ved stemmelighed foretages omvalg. Såfremt
der fortsat er stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Emner, der ønskes sat til afstemning, skal indsendes til Frivilligcenter Middelfarts bestyrelse senest
2 uger før generalforsamlingen.

§ 6 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
Formandens beretning aflægges
Regnskabet aflægges
Budgettet fremlægges
Behandling af indkomne forslag
a. vedtægtsændringer
b. øvrige indkomne forslag
6. Valg til Frivilligcentrets bestyrelse
a. Formand vælges for 2 år
b. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år (+ evt. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år)
c. 2 suppleanter vælges for 1 år
7. Eventuelt.
Referenten udarbejder et beslutningsreferat, der attesteres af mødets dirigent.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af
Frivilligcenter Middelfarts medlemmer skriftligt fremsætter begrundet forslag herom til formanden
for Frivilligcenter Middelfarts bestyrelse. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med
mindst 3 ugers varsel, ligesom den ekstraordinære generalforsamling annonceres i en ugeavis, der
dækker Middelfart Kommune.

§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Senest 1 måned efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og
kasserer.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Hvis formanden fratræder i valgperioden, tiltræder næstformanden som formand indtil næste
generalforsamling, hvor der på ny vælges formand og for en 2-årig periode.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§ 9 Økonomi
Der udarbejdes et årligt budget, og der aflægges et årligt regnskab, der følger kalenderåret.

§ 10 Tegning
Foreningen tegnes udadtil af formanden og næstformanden i forening eller en af nævnte personer i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11 Rapportering
Bestyrelsen udarbejder en årlig redegørelse om Frivilligcenter Middelfart inden udgangen af marts
måned det følgende år. Redegørelsen offentliggøres for medlemmerne.

§ 12 Vedtægtsændring
Ændring af vedtægterne for Frivilligcenter Middelfart besluttes på en generalforsamling.
For at en vedtægtsændring kan opnå gyldighed, skal den vedtages med mindst 2/3 af de
fremmødte medlemmers stemmer.

§ 13 Opløsning
Opløsning af Frivilligcenter Middelfart kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på
2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste generalforsamling afholdes mindst
1 og højst 2 måneder efter den første. Opløsning af Frivilligcenter Middelfart skal fremgå af
dagsordenen.

Ved opløsning af Frivilligcentret tilbagebetales eventuelle ubrugte offentlige tilskud til de respektive
myndigheder.
§14 – Force majeure
Opstår der en force majeure lignende situation som f.eks. en pandemi, hvor landet og
foreningslivet lukkes ned, kan Frivilligcenter Middelfart udskyde generalforsamlingen til en dato,
hvor det igen er tilladt at mødes fysisk.
Alternativt kan Frivilligcenter Middelfart afholde den årlige generalforsamling digitalt på en af de
gængse tilgængelige digitale platforme.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 15. juni 2021.

