Forslag til vedtægtsændringer
Agapes generalforsamling 2022
Nuværende vedtægter
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er: “Foreningen Agape”.
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Stk. 2
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.
§ 2 Værdifundament og diakonisyn
Stk. 1
Agapes værdifundament er bibelen og den
evangelisk‐e lutherske bekendelse.
Stk. 2
Diakoni er at formidle Jesu kærlighed ved at
hjælpe mennesker i deres aktuelle situation, og
der ind i forkynde evangeliet til evigt liv.

Stk. 2
Diakoni er Guds kærlighed levet ud i livshjælp og
troshjælp.
Stk. 3
Al arbejde sker i respekt for den enkeltes
værdier og valg.

§ 3 Formål
Stk. 1
Foreningens formål er at fremme og udøve
bibeltro diakoni.
Stk. 2
Foreningen vil realisere formålet ved at:
 afhjælpe og forebygge psykiske, sociale
og åndelige problemer
 forkynde evangeliet til personlig tro og
efterfølgelse
 undervise og udruste mennesker til
diakonal tjeneste
§ 4 Medlemskab
Stk. 1
Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål,
kan blive medlem.
Stk. 2
Medlemmer betaler et årligt medlemsbidrag
fastsat af generalforsamlingen.
§ 5 Ledelse
Stk. 1
Foreningen Agape ledes af en bestyrelse på 8
medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede
ansvar for ledelsen af foreningen og
foreningens økonomi.

personlig skal slettes
mennesker skal slettes

Stk. 2
Den daglige ledelse af foreningen varetages af
en landsleder.
Stk. 3
Bestyrelsen skal påse, at foreningen efterlever
sit formål, og at foreningens arbejde udføres i
overensstemmelse med gældende dansk lov.
Stk. 4
Bestyrelsen vælges på den årlige
generalforsamling for en 3‐årig periode.
Desuden vælges først og anden suppleant for 1
år ad gangen.
Stk. 5
Kandidater til bestyrelsen må forud
tilkendegive, at de er villige til at arbejde i
overensstemmelse med vedtægtens paragraf
2+3. Kandidaterne skal desuden godkendes af
den siddende bestyrelse.

Stk. 6
Bestyrelsen konstituerer sig med: formand,
næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4
Bestyrelsen vælges på den årlige
generalforsamling for en 2‐årig periode.
Desuden vælges første og anden suppleant for 1
år ad gangen. Afgår et af de på
generalforsamlingens valgte
bestyrelsesmedlemmer i valgperioden,
indtræder førstesuppleanten i det afgående
medlems valgperiode.
Stk. 5
Kandidater til bestyrelsen må forud
tilkendegive, at de er villige til at arbejde i
overensstemmelse med vedtægtens § 2 og § 3.
Kandidaterne skal desuden godkendes af den
siddende bestyrelse.
Bestyrelsens medlemmer skal have
medlemskab af foreningen.

Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
Stk. 8
Bestyrelsen afholder minimum 4 ordinære
møder om året.
§6 Tegningsregler og forpligtelser
§ 6 Tegningsregler og forpligtelser
Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Til køb, salg, pantsætning, garantistillelse,
kaution, optagelse af lån samt til leje af fast
ejendom kræves forinden vedtagelse i
bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens
midler anvendes i overensstemmelse med
vedtægtens.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens
midler anvendes i overensstemmelse med
vedtægternes bestemmelser.

Stk. 3
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens
til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke

Stk 3 omformuleres:
Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser
med sin til enhver tid værende formue. Der

foreningens eller bestyrelsens medlemmer
nogen personlig hæftelse.

Stk. 4
Klausuler på gaver til foreningen skal
respekteres af kreditorer.
§ 7 Regnskab og revision
Stk. 1
Regnskabsåret går fra 1. september til 31.
august.

påhviler ikke foreningens bestyrelse personlig
hæftelse. Der påhviler ikke foreningens
medlemmer personlig hæftelse.

Stk. 4
Hele stk. 4 skal slettes

Stk. 2
Regnskabet revideres af godkendt revisor.
Stk. 3
Regnskabet forelægges generalforsamlingen til
godkendelse.
§ 8 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er Foreningen Agapes
øverste juridiske myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
perioden september‐november.
Stk. 3
Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer
og venner til generalforsamlingen med mindst
to måneders varsel gennem den til enhver tid
gældende kommunikationsform med
medlemmerne.
Stk. 4
Dagsordenen til den ordinære
generalforsamling skal mindst indeholde:
Valg af ordstyrer og referent
Beretning for arbejdet i det forløbne år
Økonomi:
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlæggelse af budget
Fastsættelse af medlemsbidrag
Valg af:
Bestyrelse
Suppleanter
Godkendelse af revisor

Venner slettes

Stk. 4
Dagsordenen til den ordinære
generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning for om arbejdet i det forløbne
år
3. Økonomi:
a. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab
b. Fremlæggelse af budget
c. Fastsættelse af medlemsbidrag
4. Valg af:
a. Bestyrelse

Indkomne forslag
Eventuelt
Stk. 5
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen samt kandidatforslag skal
være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde
senest 1 måned før generalforsamlingen.
Vedrørende vedtægtsændringsforslag se §10.

Stk. 6
Stemmeret har erhvert medlem af foreningen,
der har betalt kontingent indenfor det
afsluttede regnskabsår.
Stk. 7
Stemmeret kræver personlig fremmøde til
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

b. Suppleanter
5. Godkendelse af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen samt kandidatforslag, skal
være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde
senest 1 måned før generalforsamlingen.
Vedrørende vedtægtsændringsforslag se § 10.
Stk. 6
Stemmeret har ethvert medlem af foreningen,
der har betalt kontingent indenfor det
afsluttede regnskabsår.
Stk. 7
Stemmeret kræver personligt fremmøde til
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.

Stk. 8
Enhver afstemning afgøres ved simpelt flertal af
de afgivne stemmer fra de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 9
Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt Tilføjes ”og anonymt”
ét medlem kræver det, skal afstemningen ske
Slet: Afstemning i forbindelse med valg skal ske
skriftligt. Afstemning i forbindelse med valg skal skriftligt.
ske skriftligt.
Stk. 10
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§9 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, såfremt det skønnes
påkrævet.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles
af bestyrelsen, hvis mindst 1/3 del af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt har
udtrykt ønske om det.

Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles
af bestyrelsen, hvis mindst 1/3 de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt har
udtrykt ønske om det.

Stk. 3
Indkaldelsen og afvikling af ekstraordinær
generalforsamling sker på samme måede som
ved ordinær generalforsamling.

Stk. 3
Indkaldelsen og afvikling af ekstraordinær
generalforsamling sker på samme måde som
ved ordinær generalforsamling.

§10 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af
dagsordenen og offentliggøres sammen med
indkaldelsen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 2
Vedtægtsændringer kræver mindst ¾ flertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
Stk. 3
Vedtægterne kan ikke ændres i strid med §2 +
§3.
§11 Opløsning
Stk. 1
Opløsning af Foreningen Agape kan kun ske,
hvis ¾ af de stemmeberettigede fremmødte
medlemmer stemmer for en opløsning på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 3
Vedtægterne kan ikke ændres i strid med § 2 og
§ 3.
§ 11 Opløsning

Stk. 2
Mindst den ene skal være indkaldt med særlig
henblik på opløsning. Med indkaldelsen skal
følge særlig skriftlig orientering til
medlemmerne om baggrunden for ønsket om
opløsning.

Stk. 2
Mindst den ene generalforsamling skal være
indkaldt med særligt henblik på opløsning. Med
indkaldelsen skal følge særlig skriftlig
orientering til medlemmerne om baggrunden
for ønsket om opløsning.

Stk. 3
Ved opløsning er den siddende bestyrelse
forpligtet til at overdrage foreningens aktiver til
lignende diakonalt arbejde, som beskrevet i
formålsparagraffen.

Stk. 3
Ved opløsning af foreningen Agape er den
siddende bestyrelse forpligtet til at overdrage
foreningens aktiver til diakonalt arbejde, som så
vidt muligt stemmer overens med Agapes
formål jf. § 3.

