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Vedtægter for landsforeningen 

2 Timer om Ugen 
 

§ 1 Navn  
Stk. 1: Foreningens navn er 2 Timer om Ugen.  
Stk. 2: Landsforeningen har hjemsted i Odense. 
 
§ 2 Formål 
Stk. 1: Foreningen støtter udviklingen af flersprogede børn, især i alderen 3-8 år, sprogligt, 
menneskeligt og kulturelt og bidrager til disse børns aktive medborgerskab. 
Stk. 2: Foreningen støtter samarbejdet med børnenes forældre i at styrke børnene 
sprogligt, menneskeligt og kulturelt, så de er klædt på til livets udfordringer.  
Stk. 3: Foreningen støtter op om netværket af frivillige, der arbejder for organisationen 2 
Timer om Ugen. 
Stk. 4: Foreningen arbejder for at sikre midler til drift af organisationen 2 Timer om Ugen. 
Stk. 5: 2 Timer om Ugen bestræber sig på at handle efter FNs konvention om Barnets 
rettigheder og efter FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 
 
§ 3 Optagelsesbetingelser 
Stk. 1: Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem. 
Stk. 2: Medlemskab er gyldigt ved indmeldelse til foreningen og betaling af kontingent. 
Aktive frivillige opnår automatisk medlemskab i foreningen, dog uden stemmeret ved 
årsmødet. 
Stk. 3: Et medlem, der ikke respekterer foreningens vedtægter og beslutninger, som 
gyldigt er vedtaget af årsmødet, kan af et flertal af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen. 
Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. 
 
§ 4 Organisation 
Stk. 1: 2 Timer om Ugen er en sammenhængende landsorganisation med fælles formål.  
Stk. 2: Organisationen 2 Timer om Ugen ledes overordnet af en landsbestyrelse med 
hjemsted i Odense og af lokalbestyrelser i lokalafdelingerne. 



 

Stk. 3: Landsforeningens rolle er at inspirere og vejlede samt stå for arbejdet i Odense 
Kommune. Lokalafdelingernes rolle er – i samarbejde med landsforeningen – at 
tilrettelægge det lokale arbejde under hensyn til lokale forhold og behov. 
 
Stk 4: Bestyrelsen for landsforeningen udarbejder en forretningsorden, der sætter 
rammerne for landsbestyrelsens arbejde. 
Stk. 5: Bestyrelsen for landsforeningen består af en bestyrelse på syv medlemmer og to 
suppleanter. 
Stk. 6: Bestyrelsen for landsforeningen ansætter en landsleder i Odense, der er ansvarlig 
for 2 Timer om Ugens daglige drift, og som har ugentlig kontakt med lokalafdelingerne. 
 
Stk. 7: 2 Timer om Ugens lokalafdelinger ledes af en bestyrelse, der refererer til 
landsbestyrelsen.  
Stk. 8: En lokalbestyrelse udarbejder en forretningsorden, der sætter rammen for dens 
arbejde. 
Stk. 9: En lokalbestyrelse består af fem personer og to suppleanter. 
Stk. 10: Ved start af en ny lokalafdeling ansætter landsbestyrelsen i samarbejde med lokale 
aktører en lokal koordinator, der varetager den daglige drift af lokalafdelingen. 
Koordinator er fast deltager i lokalbestyrelsens møder.  
Derefter ansætter lokalafdelingens bestyrelse den lokale koordinator. 
 
§ 5 Kontingent 
Stk. 1: Kontingent fastsættes på årsmødet i Odense og betales årligt i januar måned. 
Stk. 2: Kontingent betales i den lokalforening, som medlemmet hører til. 
Stk. 3: Frivillige i organisationen 2 Timer om Ugen bliver automatisk medlem af foreningen 
2 Timer om Ugen. Aktive frivillige kan dog selv vælge, om de vil være medlem uden at 
betale kontingent. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på 
årsmødet. 
 
§ 6 Årsmødet 
Stk. 1: Årsmødet er landsforeningens øverste myndighed.  
Stk. 2: Ordinært årsmøde afholdes en gang om året i første kvartal i såvel landsafdelingen 
som i lokalafdelingerne.  
Stk. 3: Årsmødet indkaldes pr. mail med minimum 14 dages varsel. 
Stk. 4: Dagsorden på årsmødet indeholder: 



 

a.Valg af dirigent 
b.Valg af referent 
c.Formandens/bestyrelsens beretning 
d.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  
e.Fastsættelse af kontingent 
f.Valg  
f1.Valg af syv medlemmer, tre i ulige år, fire i lige år, alle for to år ad gangen.  
f2.Valg af to suppleanter, for to år ad gangen, den ene er på valg i lige år, den anden i 
ulige år. 
f3.Valg af revisor. 
f4.Valg af revisorsuppleant. 
g.Indkomne forslag som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødet. 
h.Eventuelt 
 
§ 7 Stemmeret og afstemning  
Stk. 1: Stemmeret til årsmødet har de fremmødte medlemmer. 
Stk. 2: Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed – undtagen i de 
tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning 
af foreningen.   
Stk. 3: Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de fremmødte 
medlemmer.  
Stk. 4: Forslag til opløsning af foreningen eller til ændring af foreningens formål kan kun 
vedtages på to hinanden efterfølgende årsmøder med minimum 14 dages mellemrum.  
Stk. 5: Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem 
forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.  
  
§ 8 Ekstraordinært årsmøde  
Stk. 1: Ekstraordinært årsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/4 af 
medlemmerne skriftligt forlanger det. Anmodning om ekstraordinært årsmøde skal 
forelægges bestyrelsen og ledsages af en udførlig dagsorden.  
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde indkaldes med samme varsel som det 
ordinære årsmøde. 
 
 
 



 

§ 9 Bestyrelsen 
Stk. 1: Landsforeningens bestyrelse består af syv myndige medlemmer plus to myndige 
suppleanter. En lokalforenings bestyrelse består af fem myndige medlemmer plus to 
myndige suppleanter.  
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde umiddelbart efter 
årsmødet. Et forretningsudvalg, bestående af formand, sekretær og kasserer, dannes. 
Stk. 3: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Stk. 4: Bestyrelsen ansætter/udpeger en daglig leder. Daglig leder varetager den daglige 
ledelse af igangværende aktiviteter. Daglig leder står for ansættelse af andet personale 
med ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen har mulighed for at drøfte punkter på 
dagsordenen uden den daglige leders tilstedeværelse. I disse tilfælde aftales med den 
daglige leder, at han/hun kun sidder med ved den givne dagsordens øvrige punkter. 
Daglig leder af organisationen 2 Timer om Ugen deltager i møderne uden stemmeret og 
fungerer som sekretær for bestyrelsen. 
Stk. 5: Bestyrelsen fastsætter dagsorden, og der føres referat over møderne. 
Stk. 6: Referatet sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne senest 10 dage efter afholdt 
bestyrelsesmøde. 
Stk. 7: Bestyrelsen holder møde mindst fire gange om året.  
Stk. 8: For at være valgbar skal den foreslåede personligt være til stede eller skriftligt 
tilkendegive over for formanden forud for mødet at være villig til at modtage valg.  
Stk. 9: Bestyrelsen er ansvarlig over for årsmødet.   
Stk. 10: Forretningsudvalget kan træffe afgørelse i sager, hvor der kræves hurtig afgørelse, 
og hvor det skønnes, at det ikke er muligt at samle bestyrelsen inden for et rimeligt 
tidsrum. Formanden skal inden for en uge orientere bestyrelsen om hvilke afgørelser, der 
er blevet truffet. Et hastemøde kan foregå via mail, hvis det skønnes, at det ikke kræver, 
at bestyrelsen samles. Er afgørelsen af alvorlig karakter, som har indvirkning på 
foreningens virke, skal bestyrelsen samles snarest muligt.   
Stk. 11: Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem. Jf. § 3, stk. 3.  
Stk. 12: Et flertal af bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et bestyrelsesmedlem, der 
ikke respekterer foreningens vedtægter og beslutninger, som gyldigt er vedtaget på 
årsmødet. Eksklusionen, der skal være saglig og rimeligt begrundet, skal begrundes 
skriftligt. 
Stk. 13: Landsforeningen afholder et årligt repræsentantskabsmøde med deltagelse af to-
tre repræsentanter for hver lokalafdeling. Repræsentantskabsmødet er rådgivende. 
 



 

§ 10 Regnskab 
Stk. 1: Regnskabsperioden følger kalenderåret. 
Stk. 2: Årsmødet godkender årsregnskabet, der fremlægges af kassereren.  
Stk. 3: Foreningen bliver drevet af private såvel som offentlige midler i form af 
medlemskontingent, personlige bidrag, gaver, private fonde samt tilskud fra det 
offentlige.  
Stk. 4: Regnskabet godkendes af en revisor, der vælges på årsmødet. 
Stk. 5: 2 Timer om Ugens lokalforeninger udarbejder årsregnskab og budget, der skal 
godkendes af lokalbestyrelsen senest en måned forud for årsmødet. Årsregnskab og 
budget indsendes til landsbestyrelsen til godkendelse inden 1. februar. 
Stk. 6: Lokalafdelingerne skal hvert år indregne en af landsforeningen forud udmeldt 
procentvis andel af deres indtægt til landssekretariatet til dækning af fællesudgifter. Dette 
beløb afregnes så vidt muligt med landsforeningen inden 1. april. 
 
§ 11 Tegningsregler 
Stk. 1: 2 Timer om Ugens landsforening og lokalforeninger tegnes af henholdsvis 
organisationens og afdelingens formand og kasserer i forening. 
 
§ 12 Vedtægtsændringer 
Stk. 1: Forslag til vedtægtsændringer skal fremsættes og udsendes med mindst 8 dages 
varsel inden årsmødet. Vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer på årsmødet. 
 
§ 13 Opløsning 
Stk. 1: Opløsning af foreningen sker på to på hinanden efterfølgende årsmøder.  
Stk. 2: Foreningen kan opløses med mindst 2/3 af de fremødtes stemmer. 
Stk. 3: Ved opløsning af organisationen 2 Timer om Ugen tilfalder eventuel formue 
almennyttige sociale formål, der tilgodeser børn. 
 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 7. maj 2014. Ændringer fremlagt og vedtaget 
på årsmødet 19. marts 2018 og på årsmødet 7. marts 2019. 


