Vedtægter for
Frivilligcenter Odense
[Webudgave ]
Navn
§1
Foreningens navn er Frivilligcenter Odense (FC-Odense). Dens hjemsted er Odense.
Formål
§2
Foreningens formål er at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Odense - bl.a.
gennem rådgivning og sparring af frivillige sociale foreninger, skabe netværk mellem foreninger,
formidling af frivilligt socialt arbejde samt synlighedsaktiviteter.
Medlemskab
§3
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner eller kollektive medlemskaber, (foreninger,
kredse, kommune, forbund, virksomheder), som er enige i foreningens formålsparagraf, og som vil
støtte foreningens virke.
Stk. 3a
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og dækker regnskabsperioden, som er
kalenderåret. Kollektive medlemskaber giver stemmeret for 1 person, som også er
opstillingsberettiget til bestyrelsen, og ved arrangementer kan man deltage med 1 person til
reduceret pris. Kun frivillige sociale foreninger med medlemskab kan benytte FC-Odense’s lokaler
til det på generalforsamlingen fastsatte lokalegebyr.
Stk 3b
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet – kontant eller netbank.

Stk. 3c
Stemmeberettigelse til generalforsamlingen kræver følgende tre betingelser:
1 Man repræsenterer et kollektivt medlemskab
2 Det kollektive fællesskab laver frivillige socialt arbejde – (jf. definition på §18 berettigelse)
3 Det kollektive fællesskab har betalt kontingent - senest 1. marts i det indeværende år.

Stk. 3d
Kollektive medlemskaber har kun stemmeret ved personligt fremmøde.
Stk. 3e
Ingen, der er tilknyttet foreningen – det være sig som medarbejder eller frivillig, - må bruge
foreningen til fremme af politiske, religiøse, behandlingsmæssige eller privatøkonomiske
interesser.
Generalforsamling
§4
Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 2. tirsdag i marts og sammenkaldes senest
den 2. tirsdag i februar ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, tid
og sted, bestyrelsens sammensætning og hvem, der er på valg.
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Stk. 4a
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 4b
Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af
generalforsamling. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne 8 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 4c
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Et forslag, der er forkastet på en
ordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.
Stk. 4d
Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning men skal ske skriftligt, når dirigenten, et
medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer forlanger det. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Stk. 4e
Valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end
der skal vælges.
Stk. 4f
Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to. Skulle stemmerne
atter stå lige, anvendes lodtrækning.
§5
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren fremlægger regnskab
5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
6. Budget, kontingent og lokalegebyr - forslag til vedtagelse
7. Behandling af indkomne forslag
8 Valg af bestyrelse iht. § 6
9. Valg af revisor iht. § 8
10. Eventuelt
Bestyrelsen
§6
Bestyrelsen består af 7 medlemmer der alle vælges direkte på generalforsamlingen. Dertil vælges
2 suppleanter. Valgperioden er således at 3 medlemmer er på valg i lige år og 4 medlemmer er på
valg i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. For suppleanter gælder at disse nyvælges
hvert år. Det efterstræbes at skabe en bestyrelsessammensætning der bredt repræsenterer
foreningslivet samt andre brancher med relevante kompetencer og erfaringer.
Stk. 6a
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen afholder min. 4-6 møder pr. år og fastlægger selv sin
forretningsorden – dog under hensyn til stk. 6b - 6e. Formand og næstformand må ikke være
kommunal repræsentant.
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Stk. 6b
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – og ved
dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.
Stk. 6c
Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Såfremt dette ønskes, kan referaterne
rekvireres ved kontakt til administrationen.
Stk. 6d
Bestyrelsen ansætter centerlederen, som har ansvaret for den daglige drift i henhold til
bestyrelsens overordnede beslutninger. Centerlederen deltager i bestyrelsesmøderne og er
bestyrelsens sekretær.
Stk. 6e
Sker der et frafald af et/flere bestyrelsesmedlemmer mellem to ordinære generalforsamlinger,
indkalder bestyrelsen suppleanten (er). Om nødvendigt konstituerer bestyrelsens sig på ny indtil
næste ordinære generalforsamling.
Stk. 6f
Bestyrelsen kan i bestyrelsesmøder inddrage rådgivere og medarbejderrepræsentanter, som
deltager uden stemmeret. Bestyrelsen kan efter behov og muligheder oprette forskellige udvalg til
løsning af konkrete opgaver.
Ekstraordinær generalforsamling
§7
Stk. 7a
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes, når
mindst 50% af medlemmerne skriftligt begærer dette og fremsender motiveret dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde ske med 14 dages varsel med
angivelse af dagsorden.
Stk. 7b
Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære
generalforsamling.
Stk. 7c
Et forslag, der er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før
næste ordinære generalforsamling.
Regnskab
§8
Det reviderede regnskab – omfattende kalenderåret – fremlægges til godkendelse af
generalforsamlingen. Regnskabet revideres af registreret/statsautoriseret revisor.
Ansvar
§9
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen i økonomiske og juridiske forhold, og
foreningen kan ikke stifte gæld. Foreningen hæfter for økonomiske forpligtigelser med foreningens
formue.
Eksklusion
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§10
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål og vedtægter
og /eller skader samarbejdet og vanskeliggør foreningens virke. Beslutningen kan appelleres til
den ordinære generalforsamling, hvor der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.
Vedtægtsændringer
§ 11
Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Opløsning af foreningen
§ 12
Stk. 12a
Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst en måned og højst to
måneder efter den 1. generalforsamling.
Stk. 12b
Foreningens formue og ejendom skal ved opløsning efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelse herom tilfalde et eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt op ad formålet for
foreningen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen d. 12. marts 2019
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