
     
 
 

§ 1 Navn og hjemsted:  
 
Foreningens navn er  
Frivilligcenter og Selvhjælp Græsted  
Hjemsted er Gribskov Kommune.  
Foreningen er stiftet d. 30.5.1995.  
 
 

§ 2 Formål:  
 
Stk. 1: Foreningens formål er at formidle aktiv kontakt mellem  
interesserede personer, selvhjælps- og andre grupper, foreninger 
og organisationer til styrkelse af det frivillige sociale arbejde samt 
socialt og kulturelt samvær i kommunen. Foreningen er 
igangsættende og støttende for lokale ideer og projekter.  
 
 
Stk. 2: Foreningen fremmer gennem sit arbejde samarbejdet mel-
lem de, der gør en frivillig social indsats, og Gribskov Kommune.  
 
 
Stk. 3: Foreningen skal tilstræbe den bredest mulige lokale foran- 
kring.  
 
 
Stk. 4: Ved projekter finansieret af midler uden for FCG vælges 

målgruppen af bestyrelsen, dog skal projekter rettes mod svage 

grupper i samfundet. 

 
Stk. 5: Frivilligcenter Græsted er medlem af Landsorganisationen 
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark og tilslutter sig og efterlever 
mindstegrundlaget for frivilligcentre. 
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§3 Betingelser for medlemskab:  
 
 
Stk. 1: Som medlemmer kan optages foreninger, grupper, organi-
sationer samt enkeltpersoner, der støtter foreningens  
formål. Som medlem kan optages alle der har bopæl i Gribskov 
Kommune.  
Såfremt denne betingelse ikke er opfyldt, tager bestyrelsen stilling 
til ansøgning om medlemskab.  
Kommunen er født medlem af foreningen.  
Et medlem, som fraflytter kommunen kan bibeholde sit medlem-
skab, men er ikke længere valgbar til bestyrelsesposter 
 
.  
Stk. 2: Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål 
kan eksklusion af foreningen ske af en enstemmig bestyrelse eller 
på generalforsamlingen, hvor dette er taget op som et punkt på 
dagsordenen.  
 
 
Stk. 3: Såfremt generalforsamlingen har fastsat et kontingent, skal 
dette betales for at opnå stemmeret ved generalforsamlingen. For 
den ordinære generalforsamling gælder, at kontingentet skal være 
betalt senest 1. marts.  
 
 
Stk. 4: En forening, gruppe, organisation, kommunen eller en en-
kelt person har stemmeret som én person.  
 
 
Stk. 5: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   
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§ 4 Generalforsamling.  
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i 
alle spørgsmål. Vedtagelse sker med almindeligt stemmeflertal, dog 
gælder der særlige regler vedrørende vedtægtsændringer og 
opløsning af foreningen.  
 
 
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 
Generalforsamlingen indkaldes gennem annoncering i de lokale 
nyhedsmedier, med mindst en måneds varsel.  
 
 
Stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum inde-
holde følgende punkter:  
1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

2) Bestyrelsens/formandens beretning.  

3) Regnskabets forelæggelse.  

4) Evt. fastsættelse af kontingent.  

5) Indkomne forslag.  

6) Valg af bestyrelse og suppleanter.  

7) Evt.  
 
 
Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalfor-
samlingen. Indkomne 
forslag såvel som revideret regnskab frem-lægges til gennemsyn 
for medlemmerne 
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§5 Ekstraordinær generalforsamling.  
 
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrel-
sen eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Indkaldelse 
fra medlemmerne kræver en skriftlig begrundelse, der samtidig ud-
gør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 
dages varsel, efter samme regler som ved ordinær generalforsam-
ling og afholdes senest 3 uger efter begæringen fra medlemmerne 
er bestyrelsen i hænde.  
 
Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndig-
hed som den ordinære.  
 
 

§6 Bestyrelsen.  
 
Stk. 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf et medlem ud-
peges af kommunen. For at være valgbar skal man have bopæl i 
Gribskov Kommune.  
Foreningens lønnede personale er ikke valgbart.  
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at kun halvdelen af 
bestyrelsen er på valg hvert år. På generalforsamlingen vælges 
desuden 2 suppleanter. Kommunens repræsentant kan ikke be-
sætte posten som formand eller næstformand.  
 
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter gene-
ralforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.  
 
Stk. 3: Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 
medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, dog mindst 1 
gang i kvartalet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med 
dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 1 uges varsel. 
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Stk. 4: Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen hæfter ikke 
personligt for foreningens gæld, men er ansvarlig for driften i for-
hold til foreningens formålsparagraf. Bestyrelsen kan indgå spon-
soraftaler og modtage gaver til foreningen.  
 
Stk. 5: Bestyrelsen skal føre protokol over beslutninger og referatet 
udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
 
Stk. 6: Bestyrelsen kan beslutte at meddele fuldmagt til et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer og frivilligcentrets leder til at afholde 
udgifter og indgå forpligtelser.  
 
Stk.7: Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale. Besty-
relsen kan afskedige frivillige medarbejdere, der ikke efterlever for-
eningens formålsparagraf.  
 
Stk. 8: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der kan kun 
stemmes ved personligt fremmøde.  
 
Stk. 9: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede.  
 
Stk. 10: Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg og 
projektgrupper.  
 
Stk.11: Vi tilstræber en bestyrelsessammensætning, der bredt 
repræsenterer foreningslivet samt brancher med relevante 
kompetencer og erfaringer.  
 
 

§7 Regnskab og revision:  
 
Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  
Stk. 2: Det reviderede regnskab skal senest d. 5. april forelægges 
for bestyrelsen. 
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Stk.3: Bestyrelsen kan vælge at lade foreningens midler admini-
strere af kommunen og i givet fald revideres regnskabet af kommu-
nens revisor.  
 
Stk.4: Uforbrugte midler bevilget af kulturelt samråd skal tilbagebe-
tales ved årets udgang. Midlerne må ikke overføres til næste regn-
skabsår.  
 

§8 Vedtægtsændringer:  
 
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de af-
givne stemmer på generalforsamlingen for at kunne træde i kraft.  
 
 

§9 Opløsning af foreningen:  
 
 
Stk.1: Til gyldig beslutning om opløsning af foreningen kræves 
vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinan-
den følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes 
mindst én måned og højst to måneder efter den første. Opløsning 
af foreningen skal fremgå af dagsordenen.  
 
Stk.2: Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og 
ejendom tilfalde et eller flere sociale projekter, hvis formål ligger tæt 
op af foreningens eget. Dette sker efter generalforsamlingens 
nærmere beslutning.  
Vedtaget på stiftende generalforsamling  
den 30. 5. 1995.  
 
Revideret på generalforsamlingen d. 28. 4. 2008  
Revideret på generalforsamlingen d. 26. 4. 2010  
Revideret på generalforsamlingen d. 24. 4. 2013  
Revideret på generalforsamlingen d. 25. 4. 2016 
Revideret på generalforsamlingen d. 25. 4. 2018   
Revideret på generalforsamlingen d. 29. 4. 2019               
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