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LOKALFORENINGSVEDTÆGT 

Red Barnet 
 
 
 
 

§ 1 Formål, logo, hjemsted m.v.  

 
Stk 1. Lokalforeningerne er en del af Red Barnet. Lokalforeninger er Red Barnets lokale 
repræsentation og forestår som sådan lokale aktiviteter for børn, indsamling, information og 
repræsentative funktioner. Oprettelse af lokalforeninger kan ske overalt i Danmark efter godkendelse 
i Red Barnets Hovedbestyrelse.  
 
Stk 2. Red Barnets logo må til enhver tid kun anvendes i overensstemmelse med Save the Childrens 
vedtagne retningslinier.  
 
Stk. 3. Lokalforeningerne skal udøve deres virke inden for det lokale område, der er fastsat af 
Hovedbestyrelsen i henhold til Red Barnets vedtægter § 10. Lokalforeninger kan sammen etablere 
fælles aktiviteter eller efter aftale deltage i aktiviteter i andre lokalforeninger. Såfremt en 
lokalforening ønsker at udøve aktiviteter uden for sit lokalområde kræves der aftale herom med 
berørte lokalforeninger. Opstår der tvist mellem lokalforeninger herom, er de enkelte lokalforeninger 
forpligtet til selv at søge denne bilagt. I tilfælde af, at dette ikke kan ske, træffer Hovedbestyrelsen 
afgørelse om lokalforeningernes virkeområde. 
 
Stk. 4. Lokalforeningen skal arbejde i overensstemmelse med Red Barnets formål samt 
landsorganisationens og lokalforeningens vedtægter. 
 

§ 2 Generalforsamling og møder 

Stk. 1. Generalforsamlingen i lokalforeningen afholdes i januar måned. Der indkaldes hertil via Red 
Barnets digitale medier samt e-post med mindst fire ugers varsel.  
 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling og andre møder indkaldes af formanden med mindst en uges 
varsel. 
 
Stk. 3. Samtidig med indkaldelsen til møder i lokalforeningen skal der fremsendes en dagsorden. 
 
Stk. 4. Referat offentliggøres efter mødet til alle lokalforeningens medlemmer. 
 

§ 3 Generalforsamlingens dagsorden 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af mødeleder. 
2. Fremlæggelse af lokalforeningens beretning fra det foregående år til godkendelse. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
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4. Fremlæggelse af planer og budget for indeværende år til godkendelse. 
5. Valg af formand.  
6.             Valg af næstformand, kasserer og yderligere minimum 2 bestyrelsesmedlemmer.  
7. Valg af repræsentant og suppleant til Red Barnets Repræsentantskab. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 

§ 4 Bestyrelsens konstituering 

Efter generalforsamlingen samles bestyrelsen og konstituerer sig.  
 

§ 5 Simpelt stemmeflertal 

Lokalforeningens beslutninger på Generalforsamling og i bestyrelsen træffes ved simpelt 
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

§ 6 Aktiviteter 

Stk 1. Lokalforeningen kan på eget initiativ eller på opfordring fra Hovedbestyrelsen indsamle midler 
til Red Barnets arbejde, men kan ikke uden forudgående godkendelse fra Hovedbestyrelsen 
igangsætte indsamlingsaktiviteter, der indebærer en økonomisk risiko for Red Barnet. 
 
Stk. 2. Lokalforeningen kan forestå indsamling og disponering af midler til lokale projekter, den selv 
vælger, når disse er i overensstemmelse med Red Barnets formål og årsprogram. 
 
Stk. 3. Lokalforeninger kan ikke selvstændigt gennemføre internationale projekter. 
 

§ 7 Etablering af Lokalforeninger 

En ny lokalforening kan startes, når mindst 5 personer erklærer at ville være medlemmer i 
lokalforeningen. 
 

§ 8 Eksklusion af medlemmer 

En lokalforening kan indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem ekskluderes, hvis dette overtræder 
Landsorganisationens eller lokalforeningens vedtægter eller agerer på en måde, der kan skade Red 
Barnet. 
 

§ 9 Lokalforeningens opløsning 

En lokalforening kan opløses af Hovedbestyrelsen, hvis lokalforeningen overtræder 
Landsorganisationens eller lokalforeningens vedtægter, eller agerer på en måde, der kan skade Red 
Barnet.  Hovedbestyrelsens beslutning kan af den opløste lokalforening forlanges prøvet på 
førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 

§ 10 Tegningsret 

Lokalforeningen tegnes af formanden og kassereren i forening.  
 

§ 11 Regnskabsår  

Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren udarbejder et årsregnskab, der skal omfatte samtlige 
indsamlede midler og anvendelsen af disse. Lokalforeningens regnskab indgår i Landsorganisationens 
regnskab, der revideres i hh til Red Barnets vedtægter § 19, stk. 2. 
 

§ 12 Arbejdskapital  

Stk. 1. Lokalforeningen kan beholde en rimelig arbejdskapital til det kommende års indsats. 
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Lokalforeningerne kan beholde midler i forhold til en konkret defineret aktivitetsplan med tilhørende 
budget. Der kan ikke budgetteres med et større overskud. 
 
Stk. 2. Hvis Hovedbestyrelsen skønner, at det til arbejdskapital tilbageholdte beløb overstiger et 
rimelig niveau, kan den forlange det for meget tilbageholdte beløb indbetalt. 
 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan fastsætte, at der skal indbetales en procentdel af lokalforeningens årlige 
projektbevillinger, finansielle donationer og sponsorater til hovedforeningen mhp delvis dækning af 
omkostningerne ved at drive de lokale foreninger, uddanne de frivillige, m.v. 
 

§ 13 Rapporteringspligt til Landsorganisationen 

Stk. 1. Inden udgangen af februar måned indsender lokalforeningen følgende indberetning til 
sekretariatet: 

1. Årsregnskabet med bilag. Årsregnskabet skal indeholde information om, hvor stor en del af 
overskuddet lokalforeningen ønsker at overføre til Red Barnet, og hvilket beløb 
lokalforeningen ønsker at fastholde som arbejdskapital til det kommende år. 

2. Oversigt over alle lokalforeningens medlemmer samt lokalforeningens repræsentant og 
suppleant til repræsentantskabet opført med navne, fødselsdato, evt. erhverv, adresser, 
telefoner og e-mailadresser med angivelse af formand, næstformand, kasserer og 
medlemmer med særligt aktivitetsansvar. 

3. Beretning over lokalforeningens aktiviteter for det forudgående år.  
 
Stk. 2. Såfremt indberetningen ikke er indsendt rettidigt, inden udgangen af februar måned, mister 
lokalforeningen sin stemmeret ved repræsentantskabsmødet.  
 

§ 14 Formuen tilhører Landsorganisationen 

Lokalforeningens formue tilhører Landsorganisationen og overføres til denne i tilfælde af 
lokalforeningens ophør, dog undtaget evt kommunale tilskudsmidler, bevilget i hh til lov om social 
service. Lokalforeningen er forpligtet til at oprette en konto i et anerkendt pengeinstitut, hvor 
lokalforeningens kapital til stadighed skal være indestående. 
 

§ 15 Ikrafttræden  

Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er vedtaget af Repræsentantskabet.  
 

 
 

Vedtaget på repræsentantskabsmøde i Odense 29. oktober 2016, hvilket hermed bekræftes af dirigent, 
advokat Tina Øster Larsen 

 

 


