Vedtægter for ”Agape Indien Danmark”
§ 1 Navn og hjemsted:
Navn: Foreningens navn er ”Agape Indien Danmark.”
Hjemsted: Foreningen har hjemsted i Frederikssund kommune Assens Kommune.
§ 2 Formål og Grundlag:
Agape Indien Danmark er en fælleskirkelig forening i Danmark, hvis formål er at styrke den Indiske
missions-og hjælpeorganisation Gospel for Tribals Social Service Society (GTSSS) frivilligt og økonomisk,
bl.a. ved:

A:

Deres sociale arbejde så som etablering og drift af børnehjem og skoler for forældreløse
børn og børn af spedalske forældre, samt støtte og hjælp til medarbejdere.

B:

Bygning af kirker, brønde, hospitaler, plejehjem og teknisk skole m.m.

C:

Foreningen ønsker desuden at udbrede kendskab her i landet til den sociale nød i Indien.

§ 3 Daglig ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse.

§ 4 Bestyrelse:
Bestyrelsen består af 6-8 personer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen vælges for to år, og genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden, og konstituerer sig med formand, næstformand,
sekretær og kasserer. Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen.
Ved afstemning hvor der er stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Der afholdes årligt generalforsamling inden udgangen af maj. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Alle myndige medlemmer har stemmeret. Beslutninger træffes ved stemmeflertal af de fremmødte. Se
dog §6 og §11.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst fem ugers varsel.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hændesenest 4 uger 2 uger før
generalforsamlingen.
Dagsorden udsendes senest en uge før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling samt udsendelse af dagsorden sker så vidt muligt pr. mail.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst
Valg af dirigent og referent samt to stemmetællere
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse
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6.
7.
8.
9.
10.

Valg af bestyrelse
Valg af to suppleanter (som vælges for et år)
Valg af to revisorer registreret/statsautoriseret revisor (som vælges for et år)
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

§ 6 Vedtægtsændringer:
Beslutning vedr. ændring af vedtægterne kræver afstemning med ¾ flertal af de fremmødte. Dette skal
ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker
efter samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 8 Tegningsret:
Foreningen tegnes af foreningens forretningsudvalg. Formanden (eller i dennes fravær af
næstformanden) i samspil med kasseren økonomichefen. Alle dispositioner af forretningsudvalget skal
på førstkommende bestyrelsesmøde fremlægges. I forbindelse med transaktioner på foreningens konto,
kan bestyrelsen skriftligt give økonomichefen, og evt. andre ret til alene at fortage og godkende disse.
skal disse godkendes af to fra forretningsudvalget.

§ 9 Hæftelse:
Hverken medlemmer eller bestyrelse kan gøres personligt ansvarlige for foreningens gæld og
forpligtelser.

§ 10 Medlemskab:
Enhver som godkender foreningens formål og grundlag, kan blive medlem ved skriftlig tilmelding.
Udmelding sker også skriftligt.
Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse samt tab af stemmeret. Såfremt der ikke er betalt
kontingent i to på hinanden følgende kalenderår, og man i 3. år heller ikke betaler efter to rykker, vil
man automatisk blive slettet/anonymiseret.
Alle meddelelser til medlemmerne sker så vidt muligt pr. mail.
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 11 Opløsning:
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse med mindst ¾ af de fremmødte på to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.
Ved opløsning skal foreningens formueoverføres til Frederikssund Frimenighed, Mågevej 14, 3600
Frederikssund, og anvendes efter foreningens formålsparagraf. Formand og kasseren økonomichef har
ansvaret for, at dette sker senest to måneder efter foreningens ophør.
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