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§ 1 Navn og hjemsted  
1.1  Lokalforeningens navn er 2 Timer om Ugen Odense. 
1.2  Lokalforeningens hjemsted er Odense kommune 
 
§ 2 Formål 
2.1 Lokalforeningens formål er at støtte udviklingen af flersprogede børn, 
hovedsagelig i alderen 3-8 år, sprogligt, menneskeligt og kulturelt, og bidrage til disse 
børns aktive medborgerskab. 
2.2 Lokalforeningen støtter samarbejdet med børnenes forældre i at styrke børnene 
sprogligt, menneskeligt og kulturelt, så de er klædt på til livets udfordringer.  
2.3. Lokalforeningen indgår i et samarbejde med FSA og er bundet af aftaler med 
fonden. 
2.4 Lokalforeningen støtter op om netværket af frivillige i 2 Timer om Ugen, jf. § 4. 
2.5 Lokalforeningen arbejder for at sikre midler til drift af organisationen 2 Timer om 
Ugen. (se mere i § 9)  
2.6 2 Timer om Ugen bestræber sig på at handle efter FNs konvention om Barnets 
rettigheder og efter FNs verdensmål.  
 
§ 3 Medlemmer / optagelsesbetingelser 
3.1 Enhver, der kan tilslutte sig lokallokalforeningens formål, kan blive medlem. 
3.2 Medlemskab er gyldigt ved indmeldelse til lokalforeningen og betaling af 
kontingent. Aktive frivillige opnår automatisk medlemskab i lokalforeningen, dog uden 
stemmeret ved årsmødet. 
3.3 Et medlem, der ikke respekterer lokalforeningens vedtægter og beslutninger, som 
gyldigt er vedtaget af årsmødet, kan af et flertal af bestyrelsen ekskluderes fra 
lokalforeningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. 
 
§ 4 Frivillige  
4.1 Fonden for Socialt Ansvar afgør i samarbejde med lokalforeningens bestyrelse, 
hvem der kan optages som frivillige.  
4.2 Som aktive frivillige i 2 Timer om Ugen kan optages enhver ansvarlig person, der 
ønsker aktivt at bidrage til lokalforeningens formål. 
4.3. En frivillig er automatisk medlem af lokalforeningen, men opnår kun stemmeret 
ved at betale kontingent. 
4.3 Gøres der indsigelse over for, at en person ikke efterlever konceptets regler, skal 
den lokale medarbejder foreholde vedkommende indsigelserne og om nødvendigt 
opfordre den frivillige til at trække sig. I tilfælde af uenighed træffer bestyrelsen og FSA 
i samarbejde beslutning om eksklusion, jf. § 3.3. 
 
§5 Generalforsamling 
5.1 Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal.  
5.2 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med dagsorden med 14 dages varsel. 
5.3 Dagsorden indeholder: 
a. Valg af dirigent 
b. Valg af referent. 
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c. Formandens/bestyrelsens beretning 
d. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  
e. Fastsættelse af kontingent for medlemmer 
f. Valg  

• Valg af bestyrelse, to medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i 
ulige år, alle for to år ad gangen.  

• Valg af to suppleanter for to år ad gangen, den ene er på valg i lige år, den 
anden i ulige år. 

• Valg af revisor for et år ad gangen. 
• Valg af revisorsuppleant for et år ad gangen. 

g. Indkomne skriftlige forslag som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
h. Eventuelt 
 
5.4 Fremmødte medlemmer af lokalforeningen har stemmeret ved 
generalforsamlingen.  
5.5 Der udarbejdes et beslutningsreferat, som godkendes og underskrives af dirigent 
og referent. 
5.6 Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen. 
5.7 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal blandt 
de fremmødte medlemmer inklusive fuldmagter. Ved stemmelighed for indkomne 
forslag bortfalder forslaget. Der skal gennemføres skriftlig afstemning, hvis mere end 
halvdelen af de fremmødte medlemmer kræver det. 
5.8 Medlemmer kan meddele skriftlig fuldmagt til et andet medlem af lokalforeningen. 
Hvert medlem kan dog kun effektuere én skriftlig fuldmagt ved hver afstemning. 
 
§6 Ekstraordinær generalforsamling 
6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 
1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Anmodning om ekstraordinær 
generalforsamling skal forelægges bestyrelsen og ledsages af en udførlig dagsorden.  
6.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som 
den ordinære generalforsamling. 
 
§7 Bestyrelsen 
7.1 Bestyrelsen bliver valgt af lokalforeningens medlemmer på en generalforsamling. 
7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, 2 vælges i lige år, 3 i ulige 
år. 
7.3 Der vælges 2 suppleanter, 1 i lige år, 1 i ulige år. 
7.4 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, 
næstformand og kasserer. 
7.5 Bestyrelsen består af et ulige antal, dog maksimalt 5 medlemmer og 2 
suppleanter.  
7.6. Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Disse har ikke 
stemmeret. 
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§8 Bestyrelsesmøder 
8.1 Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden med mindst en uges varsel. 
8.2 Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret. Suppleanter har ikke 
stemmeret. 
 
§9 Bestyrelsens arbejde 
9.1 Bestyrelsen skal arbejde for lokalforeningens formål, herunder  
a. bidrage til den lokale medarbejders arbejde med, at der bliver hvervet, uddannet 
og fastholdt frivillige i lokalforeningen, 
b.  i samarbejde med den lokale medarbejder og med Fonden for Socialt Ansvar 
skaffe økonomiske midler til lokalforeningens drift og afrapportere forbruget ved 
generalforsamlingen. 
c.  løbende informere om sine aktiviteter til lokalforeningens medlemmer, lokale 
samarbejdspartnere, lokale sponsorer, pressen mfl. 
9.2. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i første kvartal, hvor 
årsberetning og årsregnskab samt plan og budget for næste år fremlægges.  
 
§10 Driftsgrundlag  
10.1 Lokalforeningen skaffer i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar penge og 
andre ressourcer til de aktiviteter, den ønsker at lave, fra lokale samarbejdspartnere, 
sponsorer, lokale fonde og puljer, lokale butikker og virksomheder. 
10.2 Lokalforeningens indtægter skal primært bruges til lokale aktiviteter, 
videreuddannelse af frivillige, kontorhold samt transport og deltagelse i indsatsens 
aktiviteter samt til lønudgifter til den lokale medarbejder. 
10.3 Lokalforeningens frivillige betaler ikke kontingent til lokalforeningen, medmindre 
de selv måtte ønske det. Ved medlemsbetaling opnår den frivillige stemmeret på 
generalforsamlingen. 
10.4 Lokalforeningen opretter sit eget CVR-nummer, når samarbejdsaftalen er 
underskrevet. 

 
§11 Forsikring  
11.1 Lokalforeningens frivillige er omfattet af 2 Timer om Ugens kollektive 
ulykkesforsikring, når de udfører deres opgaver som frivillige, fra de går hjemmefra, til 
de er hjemme igen. 
 
 
§12 Tegning og hæftelse 
12.1 Lokalforeningens formand og et yderligere bestyrelsesmedlem tegner 
lokalforeningen.  
12.2 Lokalforeningens formand og kasserer kan disponere over lokalforeningens midler 
via elektroniske bankprodukter, samt indgå kontrakter herom. 
12.3 Lokalforeningen tegnes i økonomisk forpligtende anliggender af den samlede 
bestyrelse, der kan bemyndige et eller flere medlemmer af bestyrelsen til alene eller i 
fællesskab at disponere over lokalforeningens bankindestående og indgå aftaler om 
bankprodukter. 
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Bestyrelsen fastsætter interne rammer for, hvilke beløb fuldmagtshaverne maksimalt 
må disponere over uden bestyrelsens forudgående accept. 
12.4 Bestyrelsen har ansvar for at iagttage og følge gældende dansk lov.  
12.5. Bestyrelsen har ansvar for overholdelse af egne indgåede aftaler mv. 
12.6 Lokalforeningens medlemmer hæfter ikke for lokalforeningens ansvar og udgifter. 
12.7 Lokalforeningen må ikke optage lån eller skylde flere penge væk, end 
lokalforeningen har i sin beholdning. 
 
§13 Regnskab 
13.1 Lokalforeningens regnskab føres fra 1. januar til 31. december. 
13.2 Lokalforeningen skal etablere en bankkonto i en lokal bank som NEM-konto. 
13.3 Lokalforeningens kasserer skal til hvert bestyrelsesmøde vise status for 
lokalforeningens økonomi. 
13.4 Kasserer, det andet tegningsberettigede bestyrelsesmedlem, og revisor må ikke 
være i familie med hinanden. 
 
§14 Revision 
14.1 Hvert år inden generalforsamlingen skal årsregnskabet revideres og godkendes 
af lokalforeningens revisor. 
14.2 Lokalforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på 
generalforsamlingen for et år ad gangen. 
14.3 Revisor må gerne være medlem af lokalforeningen. Revisoren må ikke være 
medlem af bestyrelsen.  
 
§15 Vedtægtsændringer 
15.1 Lokalforeningen kan ikke egenhændigt selv ændre vedtægterne.  
15.2 Både Fonden for Socialt Ansvar, bestyrelsen og 1/3 af medlemmerne kan foreslå 
ændring af vedtægterne 
15.3. Vedtægtsændringer skal godkendes både af FSA og af lokalforeningen efter 
nærværende vedtægter 
15.4.  Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 af de fremmødte 
medlemmer stemmer.  
 
§16 Opløsning af lokalforeningen 
16.1 Bestyrelsen kan indstille til opløsning af lokalforeningen til Fonden for Socialt 
Ansvar. 
16.2 Hvis en lokalforening opløses, skal de penge, som lokalforeningen råder over 
afvikles på følgende måde: 

• Penge fra offentlige puljer, fonde eller lokale samarbejdspartnere skal gives 
tilbage sammen med et godkendt regnskab. 

• Øvrige midler og aktiver skal overdrages til Fonden for Socialt Ansvar.   

16.3. I tilfælde af, at FSA opsiger samarbejdet, skal lokalforeningen hurtigst tage stilling 
til, om lokalforeningen kan fortsætte (med ændrede vedtægter) eller må ophøre. 

 


