
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN USALAMA  

CVR-NR.: 41230053  

1. Navn  

1,1. Foreningens navn er Usalama.  

2. Hjemsted  

2,1. Foreningens hjemsted er Albertslund.  

3. Formål  

3,1. Foreningens formål er at drive et børnehjem i Tanzania, med udvikling i at udøve 
nødhjælp til udsatte familier i Tanzania (Anza Usalama).  

4. Medlemmer 
4.1. Enhver person der betaler kontingent, sponsorat eller på anden måde støtter økonomisk 
kan blive optaget som medlem i foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af 
nye medlemmer.  

4,2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside, hvorefter man bliver indskrevet i 
foreningens medlemskartotek. Udmeldelse sker via e-mail til foreningen. 
Når særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen udelukke en person fra 
medlemskab af Usalama. Bestyrelsens beslutning skal træffes på et møde, hvor foreningens 
formand skriftligt er indkaldt med mindst 14 dages varsel.  

For at sikre den bedst mulige kommunikation skal medlemmerne holde Usalama opdaterede 
med relevante kontaktoplysninger.  

5. Generalforsamling - indkaldelse 
5,1. Foreningens generalforsamling afholdes i selskabets foreningens hjemstedskommune.  

5,2. Ledelsen indkalder til generalforsamling med angivelse af dagsorden senest 3 uger før 
generalforsamlingen. Indkaldelsen sker ved indkaldelse på foreningens hjemmeside.  

6. Generalforsamling - afholdelse  

6,1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

6,2. Mødeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der har betalt forfaldent  

kontingent. Medlemmer får kun stemmeret på generalforsamlingen når bestyrelsen indstiller til  

dette. Hvert bestyrelsesmedlem har stemmeret ved generalforsamlingen.  

6,3. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, og er beslutningsdygtig når mindst 3 
medlemmer fra bestyrelsen er til stede ved generalforsamlingen.  

6,4. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:  



1)  Valg af dirigent  

2)  Valg af referent  

3)  Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse  

4)  Godkendelse af regnskab  

5)  Fastsættelse af kontingent og sponsorater . .  

6) Valg af bestyrelse 

 
7) Evt. valg af revisor, såfremt foreningen bliver underlagt revisionspligt  

8) Diskussion om indkomne forslag 

 
9) Eventuelt.  

6. Ekstraordinær generalforsamling 
7,1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, nar bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes 
nar mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom. 
7,2. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.  

8. Foreningens ledelse 
8,1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 2-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad 
gangen. Bestyrelsen kan uddelegere den daglige drift af foreningen til en direktør. 
8,2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med dennes vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for et år ad gangen.  

9. Tegningsregel 
9,1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller af foreningens direktør.  

10. Regnskabsår og økonomi 
10,1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
10,2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 
10,3. Foreningens regnskab føres af kassereren, eller en anden af bestyrelsen valgt bogholder.  

11. Vedtægtsændringer 
11,1. Disse vedtægter kan kun ændres med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 
fremgår af dagsordenen.  

12. Opløsning 
12,1. Opløsning af foreningen kan finde sted på generalforsamlingen med 3/4 flertal. 
12,2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, 
jf. pkt. 3. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.  

13. Bank 

13.1 Bestyrelsesmedlemmer i foreningen må med formandens accept få adgang til foreningens netbank.  



Således senest vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 11. marts 2023. Som 
dirigent:  

Freja Detterberg  

	


