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Paragraf 1 

 

FORENINGENS FORMÅL 

 

Foreningens formål er at støtte mennesker i fattige lande med opfyldelse af grundlæggende behov 

som f.eks. føde, klæde, hus og hjem, samt opbygningen af skoler og moderne undervisning, forbed-

ring af hygiejne og sundhedsforhold, bekæmpelses af HIV og AIDS, opbygning af tilstrækkelig 

fødevareproduktion, udvikling af landbrug, industri og byggeri samt at yde nødhjælp. 

 

Det er også foreningens formål at beskytte og forbedre det naturlige miljø, som er en livsbetingelse 

for os alle. Foreningens arbejde med indsamling og genbrug af tøj understøtter dette formål. 

 

Det er desuden foreningens formål at oplyse om menneskers kamp for at forbedre deres levefor-

hold, herunder oplysning om de udviklingsprojekter og det miljøarbejde, som foreningen støtter. 

Oplysningen kan ske gennem kampagner, arrangementer, sociale medier, trykte materialer, film og 

på andre måder. 

 

Gennem overførsel af varer, tjenesteydelser, penge og know-how, fra områder i verden med rigelig-

hed til områder med knaphed, støtter foreningen bestræbelser på at opnå bæredygtig og langsigtet 

udvikling, baseret på hjælp til selvhjælp. 

Foreningens aktiviteter skal virke som gode og synlige eksempler på effektiv løsning af udviklings- 

og miljømæssige opgaver. 

 

 

Paragraf 2 

 

FORENINGENS NAVN 

 

Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People. 

 

 

Paragraf 3 

 

FORENINGENS HJEMSTED 

 

Foreningen har hjemsted i Solrød Kommune. 

 

 



Paragraf 4 

 

MEDLEMMERNE 

 

Som medlem af foreningen kan efter bestyrelsens beslutning optages personer, som godkender 

vedtægterne og tilslutter sig foreningens formål og arbejde. Bestyrelsens beslutning om medlem-

skab er endelig. Ingen har retskrav på medlemskab af foreningen. 

 

 

Paragraf 5 

 

EKSKLUDERING 

 

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, som handler i strid med og eller modarbejder 

foreningens formål og interesser. 

Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet eksklusionens lovlighed på førstkommende general-

forsamling. 

 

Paragraf 6 

 

KONTINGENT 

 

Hvert medlem betaler årligt et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet 

betales helårligt forud og senest ultimo februar.  

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, der ligeledes fastsættes af generalforsamlingen.  

Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra beløbets størrelse. 

 

Paragraf 7 

 

GENERALFORSAMLINGEN 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes mindst én gang årligt, senest d. 31.5. og indkaldes med et 

varsel på 14 dage. 

Bestyrelsen afgør, hvorledes generalforsamlingen bekendtgøres. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende: 

 

1.) Valg af dirigent 

2.) Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år 

3.) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4.) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

5.) Valg af registreret eller statsautoriseret revisor 

6.) Fastsættelse af kontingent 

7.) Eventuelt 

 



Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på den måde, som bestyrelsen beslutter, skal afhol-

des senest 21 dage efter, at enten 2 bestyrelsesmedlemmer eller 25 medlemmer af foreningen skrift-

ligt har krævet det overfor foreningens formand. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 14 dage. Forslag til dagsor-

den skal gives samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 

 

Et medlem, der er optaget i medlemslisten og har indbetalt sit kontingent for det indeværende år, 

hvor generalforsamlingen afholdes og kan dokumentere dette, har adgang til på foreningens gene-

ralforsamling ved fremmøde, at deltage i afstemningerne. 

 

Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 

 

Ændringer i nærværende vedtægter kan dog kun vedtages, og beslutning om foreningens opløsning 

j.fr. paragraf 10 kan kun træffes, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. 

 

Paragraf 8 

 

BESTYRELSEN 

 

Bestyrelsen består af 3 – 7 medlemmer, der vælges for 3 år af gangen. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer skal være medlemmer 

af foreningen, være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo. 

 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og 

deltager i afstemningerne. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af 

stemmelighed, gør formandens stemme udslaget. 

 

Formanden indkalder bestyrelsen til møde, når han finder det ønskeligt, og i øvrigt når 2 medlem-

mer af bestyrelsen anmoder herom. 

 

Formanden kan indkalde til og etablere bestyrelsesmøder som telefonmøder. Sådanne bestyrelses-

møder er beslutningsdygtige, hvis over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er enige herom ved 

afslutning af telefonmødet. 

 

Formanden kan afgøre, at beslutninger i visse sager kan træffes ved skriftlig afstemning blandt be-

styrelsens medlemmer, uden at bestyrelsen har været samlet til møde. Ved skriftlige afstemninger 

opnås beslutningsdygtighed, hvis over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne svarer senest 10 dage 

efter modtagelsen af formandens indstilling. 

 

Foreningen tegnes normalt af formanden og næstformanden i forening.  

Ved forfald kan en af disse erstattes med et bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen kan supplere sig med nye bestyrelsesmedlemmer for tiden indtil den næste generalfor-

samling. Sådanne bestyrelsesvalgte bestyrelsesmedlemmers mandat ophører ved den førstkommen-

de ordinære generalforsamling, der vælger bestyrelsesmedlemmer til erstatning af de udtrådte. 

 




