Vedtægter for foreningen TLC Danmark

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er TLC Danmark.
Foreningen hjemsted er den til en enhver tid valgte formands privatadresse i Danmark.
§ 2 Formål
Foreningens formål er


At yde økonomisk og anden støtte til udvalgte projekter på TLC (Børnehjemmet The Love of Christ
Ministries, Johannesburg, Sydafrika).



At arbejde til fordel for og fungere som netværk og støtte for, børn fra børnehjemmet TLC i Sydafrika
og deres adoptivfamilier samt personer, som arbejder/har arbejdet på TLC og som er bosiddende i
Danmark.

§ 3 Medlemsforhold
Stk. 3.1
Som medlem kan optages enhver, der har adopteret barn eller venter barn fra Sydafrika via AC Børnehjælp.
Samt personer som arbejder eller har arbejdet på TLC.
Stk 3.2
Som støttemedlemmer kan enhver som ønsker at støtte TLC Danmark økonomisk optages.
Stk. 3.3
Ikke-medlemmer kan til enhver tid støtte foreningen økonomisk.
Stk. 3.4
For medlemsskabet gælder:


Bindende for 6 mdr. ad gangen, idet indbetaling ikke tilbagebetales.



Manglende betaling, betragtes som udmelding.

§ 4 Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer, som alle skal være medlem af foreningen jf. stk. 3.1,
fordeler følgende poster mellem sig: formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Hertil
kommer én suppleant, som ikke har stemmeret, men som med fordel kan inddrages i bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 4.1
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne giver fremmøde. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningorden og retningslinier for den daglige administration og forvaltning
af forenings formue.
Stk. 4.2
Ved valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen gælder:
Ved den stiftende generalforsamling vælges alle fem bestyrelsesmedlemmer og én suppleant på en gang.
Bestyrelsens medlemmer vælges herefter for to år ad gangen, således at to medlemmer afgår ved
førstkommende ordinære generalforsamling og de resterende tre ved den efterfølgende.
Suppleant til bestyrelsen er på valg hvert år.
Stk. 4.3
Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at udtræde inden valgperiodens udløb kan de tilbageværende
supplere sig selv med et nyt medlem fra foreningens eksisterende medlemkreds. Dog kun til den første
kommende generalforsamling. Hvis formanden ønsker at udtræde inden udløb, kan ny formand dog kun
vælges blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
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Kasseren har det fulde ansvar for, at oplysninger i dennes varetægt afgivet af medlemmerne opbevares på
betryggende vis, både på papir og i elektronisk form.
§ 5 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med træf, normalt i august/september. Den
skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Stk. 5.1
Beslutninger (bortset fra beslutningen om ændringer af vedtægter samt opløsning af forening jf. §8) træffes
ved simpelt flertal, uanset det fremmødte antal medlemmer. Stemmeberettiget er fremmødte medlemmer
eller medlemmer, der har givet fuldmagt til et fremmødt medlem.
Afstemninger sker normalt ved håndsoprækning blandt de stemmeberettigede fremmødte, idet der dog efter
begæring kan foretages hemmelig afstemning.
Vedtægtsændringer kan ændres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 3/4 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk 5.2
Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


Valg af ordstyrer.



Valg af referent.



Bestyrelsens beretning.



Godkendelse af regnskab for senest afsluttede kalenderår.



Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår.



Valg af 2 hhv. 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.



Valg af revisor + revisorsuppleant.



Indkomne forslag.



Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos et bestyrelsesmedlem senest 8
dage før generalforsamlingen.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller såfremt 1/3 af foreningens
medlemmer skriftligt og med anført begrundelse begærer dette. I begge tilfælde skal generalforsamlingen
varsles skriftligt med mindst 14 dage.
§ 7 Økonomi
Kontingentet fastsættes normalt af den ordinære generalforsamling. Det kan dog om nødvendigt ændres af
en ekstraordinært indkaldt generalforsamling.
Bestyrelsen kan tilstå kontingentfrihed eller nedsættelse af kontingentet, såfremt særlige forhold taler herfor.
Stk. 7.1
Foreningens midler er placeret på en bankkonto oprettet til TLC Danmark.
Stk. 7.2
Formand og kasserer eller en af disse sammen med ét andet bestyrelsesmedlem kan sammen tegne
foreningen og disponere over foreningens midler.
Stk. 7.3
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, idet første regnskabsår løber frem til 31. december 2007.
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§ 8 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling og evt. en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling.
Hvis mindst trefjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og disse udgør
mindst halvdelen af samtlige af foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Såfremt flertallet af de fremmødte ved generalforsamlingen stemmer for foreningens opløsning, uden at
dette stemmetal repræsenterer det nødvendige kvalificerede stemmetal blandt foreningens medlemmer,
indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal være afholdt senest 40 dage efter den
foregående generalforsamling og dagordenen skal alene indeholde spørgsmålet om foreningens opløsning.
Foreningen kan herefter nedlæges, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmer herfor.
Ved eventuel opløsning tilfalder kassebeholdningen og øvrige aktiver TLC. Skulle TLC være ophørt med at
eksistere skænkes nettoformuen til ligeværdigt formål. Samtlige medlemmer underrettes skriftligt om
foreningens ophør.
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