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§ 1. Navn, stiftelse og adresse 
Stk. 1. Foreningens navn er "Børns Voksenvenner". Foreningen er stiftet den 28.11.1998. 

Stk. 2. Børns Voksenvenner har hjemsted i Hovedstadsregionen. 

§ 2. Formål. 
Stk. 1. Børns Voksenvenner understøtter arbejdet med at skabe venskaber mellem børn der mangler voksenkontakt og frivillige voksne. 

 
Stk. 2. Børns Voksenvenner er almennyttig og godkendt efter ligningslovens regler til modtagelse af gaver, testamentariske 
begunstigelser og donationer med fradragsret. 

 
 

§ 3. Organisation 
• Børns Voksenvenner består af en række selvstændige lokalforeninger der er medlem af Børns Voksenvenner og følger Børns 

Voksenvenners vedtægter og koncept. 
• Lokalforeningernes navn skal være "Børns Voksenvenner (stednavn)". 
• Lokalforeningerne i Børns Voksenvenner skal tegne medlemskab af Børns Voksenvenner. 
• Børns Voksenvenner består af medlemmerne jf. § 4, og af et repræsentantskab jf. § 7. 
• Bestyrelsen leder foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

 
 

§ 4. Foreningens medlemmer 
Stk. 1. Som medlem kan man vælge at tilknytte sig en lokalforening, hvor man kan udøve sine demokratiske rettigheder lokalt.   
 
Kontingent tilgår Børns Voksenvenner. 
 
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Børns Voksenvenner. 
 
Stk. 2. Medlemskabet gælder 12 mdr. fra indmeldelsesdatoen. 
 
Medlemskabet kan bringes til ophør ved udmeldelse eller ved død, eller indtil medlemskabet bringes til ophør som følge af 
medlemmets misligholdelse jf. stk. 4 og § 5. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med løbende måned plus 30 dages varsel. 

 
Stk. 3. Et medlem, der handler mod disse vedtægter, herunder modarbejder foreningens formål og almindelige arbejde og derved 
skader foreningen og / eller dens arbejde, ekskluderes af bestyrelsen. 

 
Stk. 4. Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse af medlemmer under samme betingelser som et medlem kan ekskluderes, som anført i 
stk. 3 

 
 

§ 5. Kontingent 
Stk. 1. Det årlige kontingents størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der kan vedtages regler om særligt kontingent for bestemte 
grupper medlemmer og om livsvarigt medlemskab mod betaling af engangskontingent. Alle medlemmer skal betale kontingent. 

 
Stk. 2. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent indenfor 3 måneder efter opkrævning, slettes af medlemslisten. 

 
 

§ 6. Generalforsamling 
Stk. 1. Børns Voksenvenners øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april 
måned. Generalforsamling afholdes altid efter repræsentantskabsmødet jf.§ 7. 

 
Stk. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved e-mail eller brev til alle 
medlemmer, som har betalt kontingent, som dækker den periode, hvori generalforsamlingen afholdes. 

 
Stk. 3. Forhandlinger på generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af 
bestyrelsen. 

 
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år. 

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 

5) Forslag. 

6) Valg af formand 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8) Valg af suppleanter 

9) Valg af revisor. 

10) Eventuelt. 
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Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Stk. 6. Hvert medlem har en stemme. 

Stk. 7. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således, at hvert fremmødt 
medlem kun kan medbringe en fuldmagt. 

 
 

Stk. 8. Vedtægtsændringerne skal være et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden for at kunne behandles. Forslag til 
vedtægtsændringer skal udsendes til lokalforeningerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling 

 
Stk. 9. Vedtægterne kan ændres, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændring 

 
Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formand for Børns Voksenvenner, 3 bestyrelsesmedlemmer eller når mindst 
halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelse af begæring herom. 

 
 

§ 7. Repræsentantskabet 
Stk. 1. Repræsentantskabets opgave er, at det med afsæt i Børns Voksenvenners formål og de af bestyrelsen givne retningslinjer 
definerer rammerne for lokalforeningernes arbejde på et kompetent og fagligt niveau gennem det faglige koncept for matchning og 
fastlægger det fælles markedsføringskoncept- og design. 

 
Stk. 2. Hver lokalforening repræsenteres af 2 delegerede med stemmeret, der udpeges af lokalforeningen blandt lokalforeningens 
medlemmer. 

 
Stk. 3. Medarbejdere i Børns Voksenvenners sekretariat, medarbejdere i lokalforeninger og medlemmer af Landsforeningen Børns 
Voksenvenner og æresmedlemmer kan deltage i repræsentantskabsmøder uden stemmeret. 

 
Stk. 4. Repræsentantskabet tegner ikke Børns Voksenvenner juridisk eller økonomisk 

 
 

§ 8. Ordinært repræsentantskabsmøde 
Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned, efter indkaldelse med mindst 2 og højst 4 
ugers varsel ved fremsendelse af e-mail eller brev, med angivelse af dagsorden til samtlige lokalforeninger og medlemmer. Medlemmer 
har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet. Det ordinære repræsentantskabsmøde skal altid afholdes forinden 
generalforsamlingen jf. § 6. 

Stk. 2. Deltagere ved repræsentantskabsmøder kan opkræves deltagergebyr. 

Stk. 3. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal omfatte følgende: 

1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 

2) Orientering om Børns Voksenvenners arbejde i det forløbne år. 

3) Vedtagelse af faglig handlingsplan for det kommende år. 

4) Vedtagelse af fokusområde(r) og tema for det kommende år. 

5) Fremlæggelse af aktivitetsfondens beretning og aktivitetsplan for det kommende år. 
6) Valg til af medlemmer til aktivitetsudvalg 

7) Forslag 

8) Eventuelt. 
 
 

Stk. 4. Forslag under stk. 3 pkt. 3 - 6 skal indsendes til Børns Voksenvenners sekretariat senest den 1. februar. Sekretariatet   udsender 
rettidigt modtagne forslag med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 

 
Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. 

 
Stk. 6. Der føres en skriftlig protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne, som underskrives af dirigent og referent. 

 
 

§ 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
Stk. 1. Bestyrelsen for Børns Voksenvenner kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Desuden kan 5 lokalformænd 
skriftligt med angivelse af dagsorden forlange, at der skal afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 6 uger efter 
begæringens modtagelse. 
 
Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 2 og højst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. 
Indkaldelsen sker ved e-mail eller ved brev til samtlige lokalforeninger 

 
 

§ 10. Bestyrelsen for Børns Voksenvenner 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
skal være aktive frivillige i forskellige lokalforeninger. Ansatte i Børns Voksenvenner er ikke valgbare. 
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Stk. 2. Alene fysiske personer er valgbare til bestyrelsen. Juridiske personer {kapitalselskaber med begrænset ansvar, foreninger, 
selvejende institutioner o.lign.), er ikke valgbare til bestyrelsen. 

 
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanterne for et år ad gangen. 

 
Stk. 4. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. 

Stk. 6. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems varige forfald. Suppleanterne modtager løbende samme 
orientering som bestyrelsesmedlemmerne og har ret til at deltage på bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret 

 
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer skal tegnemedlemskab af Børns Voksenvenner umiddelbart efter valg til bestyrelsen. 

 
 

§ 11. Bestyrelsens kompetence 
Stk. 1. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Børns Voksenvenner imellem generalforsamlingerne. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen har bemyndigelse til at godkende nye lokalforeninger som foreninger under Børns Voksenvenner og til at beslutte 
at lokalforeninger ikke længere hører under Børns Voksenvenner. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen godkender lokalforeningernes vedtægter. For godkendelse af vedtægterne kræves: 

a. At lokalforeningens vedtægters formål er i overensstemmelse med Børns Voksenvenners vedtægters formål 
b. At vedtægterne angiver, at de ved evt. uoverensstemmelse med Børns Voksenvenners vedtægter respekterer Børns 

Voksenvenners vedtægter 
c. At vedtægterne angiver, at lokalforeningens formue ved foreningens opløsning skal tilfalde Børns Voksenvenner eller anden 

forening med et almennyttigt formål, som er godkendt af SKAT jf. Ligningslovens bestemmelse som almengørende / 
almennyttig, 

 
Stk. 4. Imellem Børns Voksenvenner og en godkendt lokalforening indgås en overenskomst, hvori parternes samarbejdsvilkår, 
rettigheder og pligter beskrives. 

 
Stk. 5. Lokalforeninger er forpligtigede til at overholde disse vedtægter, at følge de anvisninger, som bestyrelsen i medfør af 
vedtægterne fremkommer med samt at følge det til enhver tid på repræsentantskabet vedtagne koncept - herunder indrapportering   a f 
stat i stikker og ajourføring af venskabsdatabase. 

 
Stk. 6. Bestyrelsen ekskluderer medlemmer og nægter godkendelse af medlemmer, jf. også § 4. 

 
Stk. 7. Køb og salg af fast ejendom, gældsætning samt hæftelse for beløb, der i Børns Voksenvenners samlede normale økonomi   er 
væsentlige, skal altid godkendes af bestyrelsen. 

 
Stk. 8; Bestyrelsen kan delegere ved fuldmagt. 

 
§ 12. Advisory Board 
Stk. 1. Bestyreslen har mulighed for at nedsætte et Advisory Board. Formålet med et Advisory Board er at rådgive bestyrelsen og den 
daglige ledelse. 

 
 

§ 13. Tegningsret og hæftelse 
Stk. 1. Børns Voksenvenner repræsenteres over for offentligheden af formanden, næstformanden eller andre, der bemyndiges hertil af 
bestyrelsen. 

 
Stk. 2. For Børns Voksenvenners forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

 
Stk. 3. Børns Voksenvenner tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 
§ 14. Økonomi 
Stk. 1. Medlemmerne betaler kontingent til Børns Voksenvenner, som fastsat af den årlige generalforsamling. 
Stk. 2. Børns Voksenvenners regnskabsår er kalenderåret. 
Stk. 3. Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret/registreret revisor. Revisor vælges for et år ad 
gangen. 

 
 

§ 15. Aktivitetsfond 
Stk. 1. Aktivitetsfondens formål er afholdelse af lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter, der understøtter 
lokalforeningernes arbejde med etablering af nye og vedligeholdelse af eksisterende venskaber. 

 
Stk. 2. Børns Voksenvenner hensætter årligt et beløb til lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter, der 
understøtter lokalforeningernes arbejde med etablering af nye og vedligeholdelse af eksisterende venskaber. 

 
Hensættelser baseres på midler fra fundraising og eventuel andel af Børns Voksenvenners overskud. 
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Det er en forudsætning for tildeling af midler til medlemslokalforeninger, at lokalafdelingen er aktiv og registrerer alle frivillige, børn og 
venskaber i Vennebasen. Endvidere er del en forudsætning, at lokalforeninger har fremsendt seneste årsregnskab, budget for året og 
generalforsamlingsreferat samt gældende vedtægter, som er godkendt af Børns Voksenvenner. 

 
Stk. 3. Aktivitetsfondens regnskab fremlægges i Børns Voksenvenners årsrapport med opgørelse af indtægter og afholdte udgifter og 
balance. 

 
Stk. 4. Aktivitetsfondens midler disponeres af et aktivitetsudvalg bestående af 

 
2 Medlemmer af foreningen Børns Voksenvenner 
2 Medlemmer af repræsentantskabet (lokalforeningsrepræsentanter) 
2 Medlemmer fra Børns Voksenvenners bestyrelse 
1 Ekstern fx ambassadør, æresmedlem, sponsor eller fondsbestyrelsesmedlem fra en 
tilskudsgivende fond. 

 
Stk. 5. Aktivitetsudvalget vælges for 1 år. Genvalg er muligt. 

 
Stk. 6. Udvalget mødes mindst 2 gange årligt. Mødeudgifter afholdes af aktivitetsfondens midler. 

Stk. 7. Ubrugte midler til disposition i et kalenderår overføres til følgende kalenderår. 

 
§ 16. Børns Voksenvenners opløsning 
Stk. 1. For beslutning om opløsning af Børns Voksenvenner kræves, at mindst 2/3 af en generalforsamlings fremmødte, 
stemmeberettigede stemmer for dette på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

 
Stk. 2. Forslag om Børns Voksenvenners opløsning skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen på begge generalforsamlinger for 
gyldigt at kunne vedtages. 

 
Stk. 3. I tilfælde af Børns Voksenvenners opløsning skal der på den sidste af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger træffes beslutning 
om at anvendelse af Børns Voksenvenners eventuelle formue skal tilfalde en anden forening mv. som er hjemmeboende her i landet 
eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________      _____________________________ 
Marie-Louise Gammelgaard, dirigent      Cecilie Baunegaard Jørgensen, referent 
 
 

Oversigt over den historiske udvikling af vedtægterne 
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 28.november 1998 i Vejle, og endelig godkendt på den ordinære 
generalforsamling d. 6. marts 1999 i Vejle. 
Vedtægternes§ 4, 5 og 7 er ændret ved ordinær generalforsamling d. 4. marts 2000 i Vejle. 
Vedtægternes§ 4 stk. 3, § 5, § 6 blev ændret og § 5A og §6A blev indført som nye paragraffer ved generalforsamlingen d. 3. marts 
2001 på Vejlefjord. 
Vedtægternes§ 3 er ændret ved ordinær generalforsamling d. 2. marts 2002 på Vejlefjord. 
På den ordinære generalforsamling den 1. marts 2003 på Vejlefjord blev følgende vedtægtsændringer vedtaget: Vedtægternes§ 1, 
§ 3, § 4, § 5 og § 6 blev ændret. § 5A blev slettet. 
På den ordinære generalforsamling den 5. februar 2005 på Hotel Scandic, Horsens blev følgende vedtægtsændringer vedtaget: 
Vedtægternes § 1 og § 6A blev ændret. 
På den ordinære generalforsamling den 4. marts 2006 på Hotel Scandic, Horsens blev følgende vedtægtsændringer vedtaget: 
Vedtægternes§ 3 blev ændret. 
På den ordinære generalforsamling den 6.marts 2010 på Hotel Scandic, Horsens blev følgende vedtægtsændringer vedtaget: 
Vedtægternes § 1, § 4, stk. 4 og § 4, stk. 5 
På den ordinære generalforsamling den 12.marts 2011 på Hotel Scandic, Horsens blev følgende vedtægtsændringer vedtaget: 
Vedtægternes§ 2, § 3 stk. 1, § 5 nyt stk. 6, samt§ 6A. 
Vedtægternes§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 er ændret på den ekstraordinære generalforsamling 8. september 2013. Vedtægterne 
blev erstattet af vedtægter for medlemsorganisation på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 21. juni 2014 Vedtægternes 
§1, stk. 2, § 4, stk. 2, § 7 stk. 2, ny§ 12, § 16, stk. 3 er ændret på generalforsamlingen 11. april 2015 
Vedtægternes § 4, stk. 1, § 15, stk. 2 er ændret på generalforsamlingen 16. april 2016 
Vedtægternes §10, stk. 1, er ændret på generalforsamlingen d. 22. april 2017 i Fredericia. 
Vedtægternes §1, stk. 1 og 2, §2 stk. 1 og 2, §3, §4 stk. 1, §5 stk. 1, §6 stk. 1 og 10, §7 stk. 1, 3 og 4, §8 stk. 3 punkt 2, §8 stk. 4, §9 
stk. 1, §10 stk. 8, §11 stk. 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4 og 7, §13 stk. 1, 2 og 3, §14 stk. 1 og 2, §15 stk. 2, 3 og 4, §16 stk. 1, 2 og 3 er ændret 
på generalforsamlingen d. 21. april 2018 på Hotel Scandic i Vejle. 
Vedtægternes § 4 stk. 1 og 2 samt § 6 stk. 2 er ændret på generalforsamlingen den 26. september 2020 på Hotel Scandic i Vejle. 
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