Vedtægt for foreningen Børnenes Hus
§1 Navn og hjemsted

Stk 1 Foreningens navn er Børnenes Hus (herefter kaldt BH)
Stk 2 Hjemsted er Helsingør Kommune, Fiolgade 17a, 1+2 sal

§2 Formål

Foreningens formål er at forestå drift af BH, som benyttes af
foreningens medlemmer og andre organisationer/foreninger
/grupper, der har et socialt sigte og arbejder med børn og
familier som formål.
Vi vil skabe et bæredygtigt fællesskab, som udvikler, samler
aktiviteter for børn og unge i Helsingør kommune – med barnet
i centrum.

§3 Medlemmer

Stk 1 Foreninger og organisationer/grupper i Helsingør
kommune, der har et socialt sigte og arbejder med børn og
familier som formål, kan være medlemmer, såfremt de er
medlemmer af Frivilligcenter Helsingør (herefter kaldet FCH) og
tilslutter sig BHs vedtægter og vilkår.
Stk 2 Alle, der ønsker at være medlem af BH, skal ansøge om
medlemskab til BHs bestyrelse. I ansøgningen skal det fremgå,
hvad man forventer at anvende lokalerne til, og at man er
indforstået med retningslinjerne fra visionen.
Stk 3 Et medlem kan melde sig ud af foreningen med en
måneds varsel. Dette skal ske skriftligt.
Stk 4 Et medlem skal selv sikre finansiering af egne aktiviteter i
huset
Stk 5 Et medlem har ret til at låne lokale(r) i BH, hvis
medlemmet efterlever fælles retningslinjer (manifestet) og har
indhentet de nødvendige børneattester.
Stk 6 Et medlem kan blive udelukket fra deltagelse i og brug af
BH, hvis man ikke lever op til retningslinjerne i visionenen. Det
er bestyrelsen, der tager stilling til eventuelle udelukkelser.
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§4 Bestyrelsen

Stk 1 Den daglige ledelse af BH påhviler en bestyrelse på
mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Stk 2 Bestyrelse vælges af og blandt medlemmer på den årlige
generalforsamling og skal være bredt sammensat.
Stk 3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen,
halvdelen hvert andet år. Suppleanter dog hvert år.
Stk 4 FCH har en fast plads i bestyrelsen.
Stk 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand
og kasserer.
Stk 6 Formand og et bestyrelsesmedlem tegner foreningen.
Stk 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4
medlemmer er til stede.

§5 Bestyrelsens opgaver

Stk 1 Bestyrelsen er ansvarlig for at drive og udvikle BH efter
formålene, herunder fundraising.
Stk 2 Bestyrelsen administrerer lokalebookingsystemet under
FCH
Stk 3 FCH fører regnskab over indtægter og udgifter. BHs
kasserer orienterer bestyrelsen løbende og forelægger
revideret regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
Stk 4 Bestyrelsen udarbejder et årligt driftsbudget. Der skal
udarbejdes et budget, foreløbigt frem til 31/12 2021.
Stk 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§6 Generalforsamling

Stk 1 En gang årligt indkalder bestyrelsen medlemmerne til
generalforsamling i april. Det skal ske med en måneds varsel.
Stk 2 Indkaldelse sker via e-mail til medlemmerne.
Stk 3 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Forslag
Forelæggelse og godkendelse af budget
Eventuelt

Stk 4 Alle medlemmer har tale og stemmeret på
generalforsamlingen. Et medlem har én stemme.
Stk 5 Beslutninger træffes med almindeligt flertal.
Stk 6 Vedtægtsændringer besluttes med kvalificeret flertal:
Mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for
ændringsforslaget.
Stk 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening,
med mindst 14 dages varsel.
§7 Nedlæggelse

Stk 1 Nedlæggelse af foreningen BH skal ske med
kvalificeret flertal ved en generalforsamling.
Stk 2 Evt. overskydende midler skal gå til velgørende sociale
formål i Helsingør kommune.

§8 Frivilligcentrets rolle og
ansvar

Stk. 1 FCH har indgået brugsaftale med Helsingør Kommune
og overtog formelt brugsretten over lokalerne Fiolgade 17a,
1+2 sal fra Helsingør Kommune pr. 7. januar 2019 foreløbig
til 31/12 2021. Aftalen evalueres årligt.
Stk. 2 FCH er overordnet ansvarlig for Børnenes Hus, og
fører løbende bogholderi og regnskab. Børnenes Hus
oprettes som en særskilt afdeling i FCH regnskab.
Stk. 3 FCH har en fast plads i bestyrelsen.
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