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VEDTÆGTER for 

 

Støtteforeningen 

Barnets Blå Hus Vesthimmerlands Venner 
 

§ 1 

Stk. 1 

Foreningens navn er Barnets Blå Hus Vesthimmerlands Venner.  

 

Stk. 2 

Den har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune. Adressen er Banegårdsvej 8, 9000 Aars.  

  

§ 2 Formål 

A) At skabe opmærksomhed og interesse om formålet for Barnets Blå Hus, som er terapeutisk 

behandling og sociale aktiviteter for børn mellem 0-13 år, der er vokset op i en familie med 

alkohol eller stofafhængighed og har problemer af en sådan art, at de behøver hjælp til at 

løse dem eller lære, at leve med dem på en tilfredsstillende måde. 

B) At indsamle midler og tager initiativ til aktiviteter, der skaffer mider til Barnets Blå Hus.  

C) Foreningens styrelse har under ansvar over for medlemmerne, kompetencen til at søge 

formålene udmøntet i praksis. 

 

§ 3 Medlemmer og kontingent 

Stk. 1 

Som medlemmer af foreningen kan optages private personer, samt foreninger og erhvervsdrivende, 

der har interesse for Barnets Blå Hus, samt lyst og vilje til, at støtte dette formål. 

Stk. 2 

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet, som udgør årlig kr. 200,- 

pr. husstand og minimum kr. 1000,- for foreninger og erhvervsdrivende.  

Stk. 3 

Efter indbetaling registreres medlemsskabet, til brug for udsendelse af nyhedsbreve osv.  

Stk. 4 

Medlemmerne modtager nyhedsbrev pr. mail samt invitation til arrangementer. 
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§ 4 Styrelse og tegningsret 

Stk. 1 

Støtteforeningen ledes af en styrelse på 5 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og en 

næstformand, sekretær samt kasserer. Leder af Barnets Blå Hus har naturlig plads i styrelsen og har 

stemmeret. Styrelsen konstituere sig på det første møde hvert år.  

Derudover vælges en revisor uden for styrelsen.  

Stk. 2 

Styrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. Ved økonomiske 

dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald næstformanden og kasseren 

i fællesskab.  

Stk. 3 

Styrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende love ved simpelt 

stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, respektive næstformandens stemme 

udslagsgivende.  

Styrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af Styrelsesmedlemmerne 

er til stede.  

Stk. 4 

Nye styrelsesmedlemmer udpeges, af den siddende styrelse, med 2/3 majoritet. Med samme 

majoritet kan et styrelsesmedlems deltagelse i styrelsen ophæves.  

 

§5 Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1 

Støtteforeningens regnskabsår følger kalenderåret, med begyndelse 1. januar og slutter 31. 

december. 

Stk. 2 

Regnskab føres af kasseren for styrelsen, i tæt samarbejde med revisoren og Blå Kors Danmarks 

administrationskontor.  

Stk. 3 

Kassereren fører tillige foreningens medlemsregister.  

Stk. 4 

Regnskabet revideres af revisoren og offentliggøres efter revisorpåtegning. 

 

§ 6 Hæftelse 

Der påhviler ikke styrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende 

forpligtelser. 
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§ 7 Opløsning 

Stk. 1 

Opløsning af foreningen kan kun vedtages med et kvalificeret flertal i styrelsen, bestående 

af 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende møder, som afholdes med minimum 14 

dages mellemrum.  

Stk. 2 

Ved opløsning af støtteforeningen ”Barnets Blå Hus Vesthimmerlands Venner” tilfalder foreningens 

eventuelle midler og aktiver, Barnets Blå Hus Vesthimmerland, under Blå Kors Danmark, 

Snaremosevej 23 F, 7000 Fredericia. 

 

Generalsekretær i Blå Kors Danmark 

Christian Bjerre 

Underskrift og dato______________________________________________________ 

 

Daglig leder af Barnets Blå Hus  

Ole Smed  

Underskrift og dato_______________________________________________________ 

 

Formand for støtteforeningen Barnets Blå Hus Vesthimmerlands Venner 

 

Underskrift og dato       

       

       

       

       

   


