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2.

Foreningens navn og formål

1.1

Foreningens navn er FRED I VERDEN — FREDSBY AALBORG ("Foreningen")

1.2

Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.

1.3

Foreningen er almennyttig.

1.4

Foreningens formål er at arbejde for fred i verden med fredelige midler— med udgangspunkt i FN
og FN's institutioner.

Foreningen vil arbejde for at alle grundlæggende konflikter mellem mennesker løses fredeligt, for
alle menneskers tryghed og frihed, for en afbalanceret fordeling af jordens ressourcer og for en
udvikling med langt perspektiv.
Foreningen vil søge den dybe indsigt og samarbejde gennem partnerskaber.

Foreningen vil arbejde for at integrere Aalborg i eksisterende netværker og gøre byen til et center
for fred ud fra sin egen unikke målsætning - Aalborg skal være stedet hvor man henvender sig når
man vil kende verden, kikke i krystalkuglen og arbejde for fred og udvikling.
Foreningen vil med Aalborg som udgangspunkt arbejde for at etablere og vedligeholde et netværk
af byer over hele jorden, som er i venskabelig kontakt med hinanden og bidrager til hinandens
tryghed og udvikling.

1.5

Foreningens formål søges realiseret blandt andet ved at arbejde holistisk med:
1.5.1

Fredsaktivisme - at samle alle gode kræfter der arbejder iht. foreningens formål og give
dem husly, synlighed, indsigt, netværk og økonomisk hjælp

1.5.2

Fredsforskning og -uddannelse - at samle forskning og relevante uddannelser på alle niveauer iht. foreningens formål og lade sig inspirere af FN's 17 Verdensmål

1.5.3

Fredsinnovation — at samle innovative kræfter i administration, forskning og erhvervsliv til
et målrettet samarbejde om nye løsninger og nye produkter iht. foreningens formål

1.5.4

Fredsmuseum — at etablere et digitalt- og på sigt et fysisk museum som samler de aktiviteter og formidler den viden der akkumuleres i projektet.

1.6

Ovennævnte formål forfølges i videst mulig udstrækning i samarbejde med- og i respekt for organisationer, institutioner, myndigheder og virksomheder m.v. med tilgrænsende formål.
Foreningen arbejder uafhængigt af politiske partier og faste politiske tilhørsforhold - som en NGO
by-organisation uden grænser.

2.

Medlemskab

2.1

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig Foreningen formål.

2.2

Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

3.

Finansiering og kontingent m.v.

3.1

Foreningen finansieres gennem indmeldelsesgebyr og medlemskontingenterne samt gennem
eventuelle bidrag fra tredjemand.

3.2

Indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke.

3.3

Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes hvert år på Foreningens ordinære generalforsamling
for det kommende år.

3.4

Kontingent opkræves en gang årligt.

4.

Udmeldelse og eksklusion

4.1

Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

4.2

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at
ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over for Foreningen, handler
til skade for Foreningen og/eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.

4.3

Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for
Foreningen som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemsbidrag som er forfaldent til betaling.

4

Elektronisk kommunikation

5.1

Foreningen benytter elektronisk kommunikation mellem Foreningen og dens medlemmer.

5.2

Foreningen benytter således e-mails til indkaldelser til Foreningens generalforsamlinger og andre
meddelelser til medlemmerne, såfremt dette sker på forsvarlig vis. Der kan således tillige fremsendes dokumenter til medlemmerne via e-mail.

5.3

Hvert medlem skal ved indmeldelse i Foreningen oplyse sin bopælsadresse, telefonnumre samt emailadresse, der kan benyttes af Foreningen til korrespondance, meddelelser m.v. til det pågældende medlem. Det er medlemmets forpligtelse at indberette eventuelle ændringer i sin adresse/e-mailadresse til Foreningen, således at disse oplysninger stedse er ajourført.

5.4

Foreningen skal meddele medlemmerne på hvilken e-mailadresse Foreningen kan kontaktes.

6.

Ledelse

6.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

6.2

Valgene gælder indtil næste års generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger
således blandt sine medlemmer en formand.

6.3

I forbindelse med foreningens etablering kan stifterne bestemme, at der alene vælges en interimsbestyrelsen som foreningens første bestyrelse. I så fald kan interimsbestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i årets løb for at vælge en bestyrelse.

6.4

Generalforsamlingen vælger op til 2 suppleanter, der kan indtræde i tilfælde af vedvarende forfald
blandt bestyrelsens medlemmer.

6.5

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for deltagelse i bestyrelsen, men efter forudgående aftale dækkes udlæg.

5.

6.6

Bestyrelsen påser, at Foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav og vedtægtens bestemmelser.

6.7

Der føres en forhandlings- og beslutningsprotokol ved bestyrelsesmøderne.

6.8

Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, der på Foreningens/bestyrelsens vegne varetager praktiske
funktioner som medlemsregistrering, indkaldelser og meddelelser til medlemmer og bestyrelse
samt økonomiforvaltning og regnskabsføring, udvikler, udarbejder og udfører strategier efter bestyrelsens anvisninger. Hvis der ikke findes noget sekretariat varetages funktionerne af bestyrelsen.

7.

Inhabilitet

7.1

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af et givet spørgsmål, forhold m.v., hvis den
pågældende, for eksempel som repræsentant for en bestemt interessegruppe, har en væsentlig interesse deri.

7.2

Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler m.v. mellem bestyrelsesmedlemmer og Foreningen
samt aftaler m.v. mellem Foreningen og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer måtte have en
væsentlig interesse.

8.

Generalforsamlingen

8.1

Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev og/eller ved e-mail til hvert medlem med et
varsel på mindst 2 uger.

8.2

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af vedtægten.

8.3

Hvert medlem har en stemme. Kun medlemmer, der har betalt forfaldne kontingenter har stemmeret på generalforsamlingen.

8.4

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest 3 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

A

8.5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder resultatdisponering.

8.6

4.

Strategiske initiativer for det kommende år.

5.

Fremlæggelse af budget.

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8.

Valg af revisor.

9.

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og medlemskontingent.

10.

Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

11.

Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle
spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

8.7

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige
stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede
medlemmer.

8.8

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i
Øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende
stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på
generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

8.9

Forslag fra medlemmer skal indgives senest en måned efter udløbet af regnskabsåret.

8.10

Ekstraordinær generalforsamling holdes udover det i 8.8 nævnte, når det skriftligt forlanges af
mindst 1/4 af medlemmerne.

8.11

Der udsendes referat fra generalforsamlingen underskrevet af dirigent og bestyrelsens formand til
alle medlemmer senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet skal dog i det i pkt.
8.8 nævnte tilfælde foreligge samtidig med indkaldelse til den ekstraordinær generalforsamling.

9.

Tegningsret og hæftelse

9.1

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.2

Bestyrelsen sørger for, at Foreningens fulde navn og CVR-nr. oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

9.3

For Foreningens forpligtigelser hæfter alene Foreningens formue.

9.4

Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har ingen andel i Foreningens formue og kan ikke rejse
krav på udbetaling af nogen del af Foreningens formue eller midler.

10.

Arsrapport og revision

10.1

Foreningens regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.

10.2

Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2018.

10.3

Årsrapporten udsendes til Foreningens medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

10.4

Foreningens revisor vælges af generalforsamlingen. Revisor kan genvælges

10.5

Hvis Foreningen er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, eller
hvis generalforsamlingen i øvrigt beslutter, at Foreningens årsrapport skal revideres, træffer gene-
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ralforsamlingen med simpelt stemmeflertal beslutning herom. Foreningen har fravalgt revision.

10.6

Årsrapporten skal indeholde påtegning fra revisor om korrekt anvendelse af offentlige midler.

11.

Opløsning

11.1

Beslutning om Foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme
krav som til vedtægtsændringerne. Tilsvarende krav gælder en beslutning om at overdrage hele eller væsentlige dele af Foreningens aktiviteter til andre.

11.2

Ved Foreningens opløsning skal Foreningens formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister, anvendes til formål, der er i overensstemmelse med Foreningens formål.

12.

Underskrifter

12.1

Aalborg, den's/ b 2019
Bestyrelsen:

Niels Erik Thom

n

Mia Brøndgaard Andersen

~Av Ik*&'

Antje Gimmler

Signe

lommsen

Steffen Holme Helledie

y

