
Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling Vedtægter inklusiv revision på generalforsamling 2020

Vedtægter for Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling 

§ 1 Navn 
Stk. 1. Foreningens navn er 

"Ulandsforeningen for bæredygtig 
udvikling". 

§ 2 Hjemsted 
Stk. 1. Foreningens er hjemmehørende i 

København, Danmark. 

§ 3 Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er at bistå lokalt 

forankrede kræfter med at skabe 
teknologiske forbedringer, som er 
socialt, kulturelt, miljømæssigt og 
økonomisk bæredygtige. Målgruppen er 
fattige befolkningsgrupper i 
udviklingslande. 

§ 4 Aktiviteter 
Stk. 1. Foreningens aktiviteter vil udføres i 

respekt af menneskerettighederne.  
Stk. 2. Foreningen vil arbejde med 

identificering og udførelse af projekter i 
udviklingslande i overensstemmelse med 
formålsparagraffen.  

Stk. 3. Foreningen vil arbejde med områder, 
hvor medlemmerne besidder særlig 
indsigt og kompetence.  

Stk. 4. Foreningen vil søge at udvikle, 
videreuddanne og styrke dens egen 
ressourcebase samt inddrage studerende 
i foreningens opgaver. 

Stk. 5. Foreningen vil aktivt deltage i den 
hjemlige politiske debat for at fremme 
foreningens synspunkter.  

Stk. 6. Foreningen vil arbejde med andre 
aktiviteter, som er i overensstemmelse 
med formålsparagraffen.  

§ 5 Medlemmer 
Stk. 1. Som medlem kan optages alle som 

støtter foreningens formål. Nye 

medlemmer godkendes af 
generalforsamlingen ved 
flertalsafgørelse.  

Stk. 2. Medlemsskabet gælder for et år ad 
gangen. Der betales kontingent 1 gang 
årligt. Medlemmer i restance kan 
fratages deres medlemskab.  

Stk. 3. Kontingentets størrelse fastsættes af 
generalforsamlingen.  

Stk. 4. Skriftlig udmeldelse foretages til 
bestyrelsen. Kontingentet betales ikke 
tilbage. 

Stk. 5. Indstilling til eksklusion af et medlem 
skal behandles af et uvildigt udvalg, 
defineret i stk. 6. Hvis udvalget indstiller 
medlemmet til eksklusion skal denne 
endeligt godkendes ved flertalsafgørelse 
på næstkommende generalforsamling og 
medlemmet er midlertidigt ekskluderet 
indtil denne finder sted. Hvis udvalget 
ikke indstiller til eksklusion genvinder 
medlemmet sine rettigheder og sagen 
skal ikke tages op på næstkommende 
generalforsamling.  

Stk. 6. Et uvildigt udvalg, der indstiller til 
eksklusion af et medlem, består af 
mindst 3 personer, der både er godkendt 
af det medlem, der midlertidigt er 
ekskluderet, og af bestyrelsen. Udvalget 
skal i behandlingen høre begge sagens 
parter og skal indenfor 3 uger efter sin 
nedsættelse komme med en afgørelse. 
Kan parterne ikke nå til enighed om 
udvalgets sammensætning indenfor 3 
uger, indkalder bestyrelsen straks til 
ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 7. Kan medlemmet kontaktes via e-mail, 
skal e-mail adressen meddeles 
foreningen. 

Stk. 8. Foreningens medlemmer hæfter 
ingensinde for foreningens gæld.  
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§ 6 Generalforsamling 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens 

øverste myndighed.  
Stk. 2. Den årlige ordinære 

generalforsamling afholdes i maj måned.  
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal 

have følgende punkter på dagsordenen:  
a)  Valg af ordstyrer. 
b)  Valg af referent. 
c)  Godkendelse af nye medlemmer. 
d)  Bestyrelsens beretning og 

godkendelse af beretningen. 
e)  Godkendelse af revideret 

årsregnskab. 
f)  Behandling af indkomne forslag. 
g)  Fastsættelse af kontingent og 

godkendelse af budget for det 
følgende år. 

i)  Valg af bestyrelse og suppleanter. 
j)  Valg af revisor. 
k)  Eventuelt. 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes af bestyrelsen hvis der i 
bestyrelsen er flertal herfor eller hvis det 
skriftligt kræves af mindst 1/3 af 
medlemmerne. Er en ekstraordinær 
generalforsamling krævet af 1/3 af 
medlemmerne skal det indkaldes senest 
to uger efter bestyrelsen har modtaget 
den skriftlige begæring.  

Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære 
generalforsamlinger indvarsles skriftligt 
via e-mail og ved offentliggørelse på 
foreningens hjemmeside. Medlemmer 
uden e-mail gives meddelelse ved 
ordinær post med mindst 3 ugers og 
højst 5 ugers varsel. Indkomne forslag, 
der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest to uger før 
generalforsamlingen, således at en 
endelig revideret dagsorden kan 
præsenteres offentligt senest en uge før 
selve generalforsamlingen.  

Stk. 6. Alle medlemmer har adgang til 
generalforsamlingen. Kun medlemmer 
som har betalt kontingent senest 3 uger 
før generalforsamlingen har stemmeret. 

Bestyrelsen eller 10% af stemmerne 
opgjort efter håndsoprækning bestemmer 
hvorvidt afstemninger skal ske skriftligt. 
Personspørgsmål afgøres dog altid ved 
skriftlig afstemning. Ved skriftlig 
afstemning indgår blanke eller ugyldige 
stemmer ikke i antallet af afgivne 
stemmer.  

Stk. 7. Generalforsamling er 
beslutningsdygtig når enten mindst ¼ 
eller mindst 20 af foreningens 
medlemmer er tilstede eller 
repræsenteret ved fuldmagt. 
Generalforsamlingens beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal blandt 
tilstedeværende medlemmer inklusiv 
fuldmagter, undtagen beslutninger om 
vedtægtsændringer og foreningens 
opløsning jvf. § 9 og § 10. Et medlem 
som er forhindret i at møde frem ved 
generalforsamlingen kan i afstemninger 
repræsenteres af et andet medlem ved en 
fuldmagt. En deltager kan maximalt 
bære én fuldmagt.  

Stk. 8. Valg til bestyrelsen gælder for 1 år ad 
gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan 
afsættes af generalforsamlingen ved 
simpelt stemmeflertal. Det tilstræbes for 
kontinuitetens skyld at mindst to 
personer genopstiller.  

Stk. 9. Ved valg af bestyrelse har hvert 
medlem max. 5 stemmer (max. én 
stemme på én person). Man skal opnå 
mindst to stemmer for at blive valgt ind i 
bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv m.h.t. formand, næstformand og 
kasserer.  

Stk. 10.   Suppleanterne vælges ved skriftlig 
afstemning, hvor de stemmeberettigede 
har samme antal stemmer som antallet af 
kandidater. Suppleanterne prioriteres iht. 
antallet af stemmer. Ved stemmelighed 
foretages omvalg, hvor hver 
stemmeberettigede har 1 stemme. Der 
kan maksimalt foretages 3 udskiftninger 
af bestyrelsesmedlemmer i en 
valgperiode uden at generalforsamlingen 
bliver indkaldt. 
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§ 7 Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer skal være 

medlemmer af foreningen. Bestyrelsen 
består af en formand, en næstformand, 
en kasserer og to-fire yderligere 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er 
foreningens højeste myndighed mellem 
generalforsamlingerne og er ansvarlig 
for foreningens økonomi og daglige 
drift. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig 
for at projekter udføres i henhold til 
foreningens formål. Bestyrelsen hæfter 
ikke udover foreningsformuen.  

Stk. 2. Foreningen tegnes udadtil af 
bestyrelsesformanden i forening med to 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan 
give prokura til, at kassereren kan 
foretage udbetalinger alene på alle konti, 
så længe et andet bestyrelsesmedlem 
godkender og signerer bilagene. 
Kompetence kan af bestyrelsen 
delegeres til udvalg nedsat af 
bestyrelsen.  

Stk.3. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, 
hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer 
træder tilbage eller ikke kan deltage i 
bestyrelsesmøder i en periode op til den 
kommende generalforsamling. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen, inkl. formanden - i 
dennes forfald næstformanden - er 
tilstede.  

Stk. 5. Formanden er ansvarlig for 
udfærdigelse af budget og aflæggelse af 
revideret regnskab overfor de offentlige 
myndigheder. Formanden indkalder til 
bestyrelsesmøder, ordinære 
generalforsamlinger og udfærdiger 
bestyrelsens beretning.  

Stk. 6. Næstformanden er ansvarlig for 
koordinering af foreningens interne 
aktiviteter, udvalg og PR-arbejde.  

Stk. 7. Kassereren er ansvarlig for 
foreningens regnskab og budget.  

§ 8 Økonomi 
Stk. 1. Foreningen er en nonprofit forening. 

Alle foreningens indtægter bruges til at 
opfylde foreningens formål samt sikre 
foreningens drift og fremtidige 
aktiviteter.  

Stk. 2. Indtægtsgrundlaget for foreningen er 
kontingentindbetaling, driftsstøtte og 
projekter.  

Stk. 3. Projekter finansieres i henhold til 
aftale med donorer.  

Stk. 4. Foreningens regnskabsår er fra d. 1. 
januar til og med d. 31. december. 

§ 9 Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Forslag til ændringer i eller tilføjelser 

til disse vedtægter kan vedtages på en 
generalforsamling, hvor 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer inklusiv 
fuldmagter stemmer herfor. Forslagets 
ordlyd skal offentliggøres sammen med 
det endelige dagsorden senest en uge før 
generalforsamlingen.  

§ 10 Foreningens opløsning 
Stk. 1. Foreningens opløsning kan ske ifølge 

samme regler som er gældende for 
vedtægtsændringer. I tilfælde af ophør 
fordeles foreningens midler (efter 
dækning af gæld) i overensstemmelse 
med generalforsamlingens beslutning, til 
aktiviteter som er foreneligt med 
foreningens formål.  

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 
den 27. november 1998, og med ændringer 
godkendt på den ordinære generalforsamling 
den 27. februar 1999 og ved den 
ekstraordinære generalforsamling 11. juni 
2005, den ekstraordinære generalforsamling 
14. september 2009 samt den ekstraordinære 
generalforsamling 30. september 2020.
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