Vedtægter for Foreningen Bofællesskab.dk
§1 Navn
Foreningens navn er Foreningen Bofællesskab.dk. Foreningens hjemsted er Odense
Kommune
§2 Formål
Foreningen bofællesskab.dk har til formål er at understøtte og fremme
fællesskabsorienterede boformer i Danmark ved blandt andet at
1. drive en webportal i samarbejd med en ansat webmaster/-redaktør, hvor brugerne
blandt andet annoncerer efter boliger/bofæller, finder og deler viden, stiller
spørgsmål og debattere, finder relevante arrangementer/begivenheder samt finder
konsulentprofiler, som tilbyder forskellige former for hjælp, både kommercielt og
ikke-kommercielt.
2. være inspirator for grupper, der søger opstart af et boligfællesskab.
3. være inspirator for og samarbejder med kommuner og andre myndigheder, der
ønsker at stille faciliteter til rådighed for grupper, der søger at etablere et
boligfællesskab.
4. arrangere eller faciliterer aktiviteter og netværksmøder, fx et træf for
bofællesskaber, kurser og workshops, foredrag mv.
5. gøre offentligheden opmærksom på, hvad boligfællesskaber er og deltage i den
offentlige debat på området.
6. Foreningen Bofællesskab.dk er uafhængig af kommercielle og politiske interesser.
§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der arbejder for foreningens formål. Medlemmer
optages i to kategorier:
1. Medlemskategori A, som er enkeltpersonsmedlemmer med stemmeret på
generalforsamlingen og som er valgbar til bestyrelsen.
2. Medlemskategori B, som er et gruppemedlemsskab med ret til at deltage med 2
personer på generalforsamlingen, som begge har stemmerret. Et
gruppemedlemsskab kan kun opstille en person til bestyrelsen.
Medlemmer kan optages via foreningens hjemmeside.
Medlemskontingentet for begge medlemskategorier besluttes af generalforsamlingen.

Et enkeltpersonsmedlemskab er personligt og kan ikke overgå til andre.
Et gruppemedlemsskab er knyttet til en adresse og kan repræsenteres af maksimalt to
personer, der har bopæl på denne adresse.
Et medlem, der virker til skade for foreningen eller dennes formål, kan ekskluderes af
bestyrelsen ved almindeligt flertal.
§4 Økonomi
Foreningens økonomi består af kontingentindbetalinger, bidrag, donationer samt indtægter
fra konsulent- og forlagsvirksomhed. Derudover driver foreningen i samarbejde med
relevante aktører, analyse, rådgivning og service.
Beslutninger af økonomisk karakter træffes af bestyrelsen.
Der ydes ikke honorar tll bestyrelsesmedlemmer eller formandskab.
§5 Generalforsamlingen
Foreningen Bofællesskab.dk’s højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til den af medlemmet sidst oplyste e-mail adresse
med mindst 4 ugers varsel med tilkendegivelse af foreløbigt forslag til dagsorden.
Eventuelle beslutningsforslag fra medlemmerne i henhold til dagsordenspunktet
“Indkomne forslag” skal fremlægges skriftligt inden 14 dage for mødet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt minimum 25 procent
medlemmer fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal ske skriftligt og med mindst 2
ugers varsel.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, som undertegnes af
dirigent og referent.
Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter på dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af kontingent
Valg af formand for bestyrelsen

6. Valg af bestyrelse
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være
myndige.
Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper og stående udvalg med deltagelse af personer
uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer
sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden
og konstituerer sig med næstformand og kasserer.
§7 Tegningsret
Bestyrelsen er bemyndiget til:
•
•
•

At udpege en eller flere personer af sin midte til alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske
anliggender.
At udpege en eller flere personer af sin midte til alene eller i fællesskab at kunne
disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå
kontrakter herom.
At meddele prokura

Optagelse af lån eller lånomlægning for beløb under kr. 25.000 kræver underskrift af den
samlede bestyrelse.
Optagelse af lån eller lånomlægning for beløb over kr. 25.000 kræver en
generalforsamlings flertal.
Bestyrelsen kan vælge af lade sig tegne af en ansat daglig ledelse.
§8 Regnskab
Foreningen Bofællesskab.dk’s regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningen kan ikke udbetale udbytte til medlemmer. Overskuddet kan – foruden
henlæggelse til konsolidering af foreningen – efter bestyrelsens beslutning anvendes til

vederlagsfrie eller vederlagsbegrænsede aktiviteter i overensstemmelse med foreningens
formål.
Regnskabet godkendes på generalforsamlingen.
§9 Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter kræver tilslutning af 75 % af alle medlemmer, der mødt frem
på generalforsamlingen. I tilfælde af, at der alene opnås almindeligt flertal blandt de
fremmødte på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, der skal afholdes tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første
generalforsamling, hvor forslaget da vil kunne vedtages med almindeligt flertal blandt de
fremmødte medlemmer.
§10 Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning eller nedlæggelse tilfalder eventuelle overskydende
midler et almennyttigt formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og i
overensstemmelse med foreningens formål.
Vedtægter vedtaget ved stiftende generalforsamling xx.xxxx 2017

