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Navn og Hjemsted
Frivilligcenter Fredericia

§1

Stk. 2
Fredericia Kommune
§2

Formål
Frivilligcenter Fredericia ( i det følgende Fc-Fa ) har til formål at skabe aktiv
kontakt og samarbejde mellem interesserede personer, selvhjælps- og
andre grupper, foreninger og organisationer med henblik på at styrke og
udvikle det frivillige sociale arbejde og de sociale indsatser i kommunen.
Stk. 2
Fc-Fa skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem foreningen og
kommunens socialpolitiske ledelse og forvaltning.
Stk. 3
Fc-Fa skal støtte synliggørelse af det frivillige sociale arbejde, dets værdier
og indhold.
§3
Samarbejdspartnere og Hovedopgaver
Fc-Fa’s samarbejdspartnere er:
1. Fredericia kommunes borgere samt medlems – og brugerforeninger
og Fredericia Kommune.
2. Lokale erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer.
3. Faglige organisationer og sammenslutninger.
4. Lokale regionale uddannelsesinstitutioner.
5. Lokale humanitære foreninger og organisationer.
6. Presse og andre medier på lokalt og regionalt niveau.

Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er
bemyndiget til i fællesskab at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske
bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes
hensigtsmæssigt, videredelegere til en eller flere ansatte, enten alene eller i
fællesskab, at disponere over foreningens formue samt at tegne foreningen
i økonomiske anliggender herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter - dog således, at der altid ved
beløb over kr. 10.000 attesteres af den daglige leder.
Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at optage lån/kreditter til brug for
den daglige drift med et beløb på indtil kr. 50.000,For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§9
Vedtægtsændringer
Vedtagelse af de på en ordinær Generalforsamling fremlagte forslag til
vedtægtsændringer kræver tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte medlemmer.
§ 10
Opløsning af foreningen
Beslutning om Fc-Fa’s opløsning kræver tilslutning af 2/3 af de fremmødte
medlemmer på to på hinanden følgende extraordinære Generalforsamlinger
med mindst én og højst to måneders mellemrum.
Stk. 2
Forslaget om Fc-Fa’s opløsning skal være eneste punkt på den ekstraordinære Generalforsamlings dagsorden.

Stk. 2
Hovedopgaver:
Iværksættelse og opfølgning af foranstaltninger til synlig- og bevidstgørelse
samt forankring af det frivillige sociale arbejde og dets værdier.
Fysisk, teknisk, administrativ og uddannelsesmæssig støtte til

Stk. 3
Ved Fc-Fa’s opløsning annuleres den med Fredericia Kommune indgåede
samarbejdsaftale med heri indeholdte driftsgaranti. Dette indebærer forhandling mellem Bestyrelse og Kommune om den fremtidige anvendelse af
Fc-Fa’s aktiver, for så vidt angår kommunalt tilførte midler.
Det gælder dog ikke evt. fonds- og sponsoraftaler, som er undergivet særlige bestemmelser.
Fc-Fa’s resterende aktiver kan, efter den i stk.1 nævnte første Generalforsamlings beslutning, overføres til sociale projekter, som tjener samme
formål som de for Fc-Fa gældende.
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Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.
Ved vakance supplerer Bestyrelsen sig selv.
Forretningsudvalg
Bestyrelsen kan nedsætte et Forretningsudvalg, bestående af formand,
næstformand og kasserer.
Forretningsudvalget har til opgave at forberede bestyrelsesmøder samt at
støtte daglig leder og ansatte i arbejdsopgaver, der vedrører Fc-Fa’s daglige drift. Forretningsudvalget indkaldes efter behov.
Daglig Leder
Bestyrelsen ansætter og afskediger daglig leder. Daglig leder ansætter og
afskediger øvrige lønnede og ulønnede ansatte.
Daglig leder varetager Fc-Fa’s daglige drift.
Bestyrelsen kan endvidere bortvise/afskedige frivillige medarbejdere på
daglig leders indstilling.
En evt. bortvist/afskediget medarbejder kan begære Bestyrelsens beslutning taget op til revurdering i forbindelse med personligt fremmøde herom.
§8
Økonomi, Regnskab og Revision.
Fc-Fa’s daglige drift finansieres af Fredericia Kommune og staten efter
bevilling.
Stk. 2
Fc-Fa’s regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 3
Fc-Fa’s ordinære driftsregnskab og det hermed forbundne forbrug bogføres
af FC og revideres af godkendt revisor.
Stk. 4
Til særlige formål, som ikke er indeholdt i det ordinære driftsbudget,
kan Bestyrelsen ansøge kommune, stat, fonde og andre organisationer
om midler. Såfremt der afkræves regnskabsaflæggelse for forbrug af
særbevillinger/særtilskud udarbejdes regnskabet af FC’s bogholderi.
Budgettet udarbejdes af daglig leder og forelægges FU til godkendelse.
Stk. 5
Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold
udadtil.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
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medlemsforeningerne samt tilsvarende til igangsætning af nye initiativer.
Fremme af det tværgående samarbejde mellem medlemsforeninger og
partnere ved afholdelse af medlemsmøder, temadage, erfaringsudveksling
og ekskursioner til tilsvarende foreninger ud over landet.
Formidling af nye frivillige til foreninger, organisationer og projektgrupper.
Etablering af partnerskaber med beslægtede organisationer på lokalt,
regionalt og landsniveau.
§4
Medlemskab
Medlemskab forudsætter accept af Fc-Fa’s vedtægter.
Stk. 2
Medlemskab af Fc-Fa kan alene opnås af foreninger eller organisationer.
Medlemskab kan ikke opnås af enkeltpersoner.
Stk. 3
En medlemsforening skal have hjemsted og/eller virke i Fredericia Kommune, og yde frivilligt socialt arbejde til gavn for Fredericias borgere.
Stk. 4
Optagelse af nye medlemsforeninger skal godkendes af FU på grundlag af
skriftlig ansøgning med angivelse af den ansøgende forenings formål og
sammensætning samt vedtægter.
Stk. 5
Medlemsforeninger hæfter for overholdelsen af ordensregler ved deres
medlemmers brug af Fc-Fa’s lokalefaciliteter m.v.
Stk. 6
Medlemskab kan normalt opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af
et regnskabsår.
Stk. 7
Bestyrelsens indstilling til eksklusion af en forening skal godkendes på en
ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling efter Bestyrelsens indstilling.
Eksklusionen skal figurere under pkt. 6 på Generalforsamlingens dagsorden.
§5
Generalforsamling
Generalforsamlingen er Fc-Fa’s øverste myndighed.
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Stk. 2
Ordinær Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Der indkaldes skriftligt til Generalforsamling med mindst 3 ugers varsel.
Stk. 3
Dagsorden for Ordinær Generalforsamling.
1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
2.
Bestyrelsens beretning ved formanden til godkendelse.
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering.
4.
Fremlæggelse af Bestyrelsens forslag til budget.
6.
Indkomne forslag.
7.
Valg af formand.
8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.
Valg af suppleanter.
10. Eventuelt.

ordinær Generalforsamling.
Stk. 2
Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen eller efter
skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne.
Den forlangte ekstraordinære Generalforsamling skal finde sted senest
seks uger efter begæringens modtagelse og skal varsles med mindst 14
dages frist.
Det er et krav, at alle underskriverne er til stede.
I modsat fald skal der snarest indkaldes til en ny ekstraordinær Generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§6
Ekstraordinær Generalforsamling
En Ekstraordinær Generalforsamling har samme myndighed som en ordinær Generalforsamling.
En Ekstraordinær Generalforsamling har samme afstemningsregler som en

§7
Bestyrelse
Bestyrelsen består af formand og 7 medlemmer samt 2 suppleanter.
Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, suppleanter
vælges for ét år. Bestyrelsen kan udpege et eksternt medlem for 1 år ad
gangen.
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Formanden vælges direkte på Generalforsamlingen.
Fc-Fa’s husgruppe er repræsenteret i Bestyrelsen med 1 medlem.
Byrådet er repræsenteret med 1 medlem.
Hverken Husgrupperepræsentant, det eksterne medlem eller Kommunens
repræsentanter kan beklæde posten som formand, næstformand eller kasserer.
En medlemsforening kan højest besætte én bestyrelsesplads.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.
Formanden, og ved hans forfald næstformanden, tegner Fc-Fa.
Bestyrelsen fastlægger retningslinierne for Fc-Fa’s virksomhed og drift og
har det dermed forbundne ansvar.
Bestyrelsen kan indgå sponsoraftaler samt modtage gaver til Fc-Fa.
Bestyrelsen kan søge støtte fra fonde, statslige midler, m.m.
Bestyrelsen er ansvarlig for den hermed forbundne regnskabsaflæggelse
og revision.
Bestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis hvert kvartal samt når mindst 3
medlemmer ønsker det.
Indkaldelsen foretages af formanden med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over sine møder.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen og heraf mindst 3
medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede.
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Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag samt det reviderede regnskab skal være fremlagt på FcFa’s kontor senest 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
Beslutninger på Generalforsamlingen træffes så vidt muligt i enighed. Der
foretages afstemning såfremt blot ét medlem ønsker det. Der foretages
skriftlig afstemning såfremt blot ét medlem ønsker det. Vedtagelse af
forslag sker ved almindeligt stemmeflertal
Dog gælder andre regler for vedtægtsændringer og Fc-Fa’s opløsning. Se §
9 og § 10
Stk. 5
For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen kræves
medlemskab af Fc – Fa i mindst 8 uger, samt at der ikke foreligger
kontingentrestance.
En medlemsforening har på Generalforsamlingen stemmeret som én
person.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

