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                   Vedtægter for foreningen Gambias Venner. 

 
§ 1. 
Foreningens hjemsted, adresse, og navn. 
Foreningens hjemsted er Danmark, foreningens adresse er den fungerende formands adresse, og 
foreningens navn er ”Gambias Venner”. 
 
§ 2. 
Foreningens formål. 
Foreningens formål er generelt økonomisk støtte, udvikling, og hjælp til Gambia samt at fremme 
udveksling af informationer og udbygning af kontakt mellem Danmark og Gambia. 
 Specielt administrerer foreningens sponsorkontrakter til gavn for Gambias børns uddannelse. 
Foreningens arbejde styres alene ud fra et humanistisk grundsyn og skal være uafhængig af 
politiske og religiøse interesser. 
 
§ 3. 
Medlemmer af foreningen. 
Enhver person kan optages som medlem af foreningen. Selskaber, foreninger, 
erhvervsvirksomheder, institutioner, og lignende kan optages som medlemmer med samme 
rettigheder og forpligtelser som et personligt medlemskab. 
Et medlem, der modarbejder foreningens formål og interesser, kan ekskluderes af foreningen. 
Eksklusionen kan foretages af bestyrelsen eller generalforsamlingen. I det sidste tilfælde kan 
eksklusionen indankes på den førstkommende generalforsamling. 
 
 
§ 4. 
Generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i maj måned hvert år. Stedet 
for generalforsamlingen afgøres af bestyrelsen. 
Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og med mindst 14 dages 
varsel. 
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 
  

(1) Valgt af dirigent. 
(2) Valg af to stemmetællere. 
(3) Beretning fra formanden eller dennes stedfortræder. 
(4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
(5) Fastsættelse af næste års medlemskontingent. 
(6) Fremlæggelse af budget for indeværende år. 
(7) Behandling af indkomne forslag. 
(8) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
(9) Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen. 
(10) Valg af ekstern revisor. 
(11) Eventuelt. 

 
 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 7 
dage før datoen for afholdelsen af generalforsamlingen. 
Et forslag, der ønskes udsendt til alle medlemmer før generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde før 15 april. 
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Kun medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før generalforsamlingen, 
har stemmeret på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen tager alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen sker ved 
håndsoprækning, medmindre mindst et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning. 
Ved stemmelighed bestemmer dirigenten udfaldet af afstemningen. 
Kun personer, der opfylder følgende to betingelser, kan vælges som bestyrelsesmedlem eller 
suppleant til bestyrelsen: 
 (1) Har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen. 
 (2). Er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark. 
Den eksterne revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 

 
§ 5. 
Foreningens regnskab. 
Regnskabsåret løber fra og med 1. januar til og med 31. december. Ved regnskabsårets udløb 
udfærdiges et driftsregnskab over årets udgifter og indtægter samt en status over foreningens 
konti. Revisionen skal foretages af den eksterne revisor, der blev valgt på regnskabsårets 
generalforsamling. Foreningens regnskabsmateriale skal tilsendes revisoren inden 31 marts. 
Revisionen skal være afsluttet inden den efterfølgende generalforsamling i maj måned. 

 
§ 6. 
Bestyrelsen. 
Foreningens daglige ledelse varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. 
Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsen består af højst 7 og mindst 5 medlemmer. 
Valgperioden for et medlem af bestyrelsen er 2 år. Det tilstræbes at ca. halvdelen af bestyrelsen er 
på valg hvert år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer, en til to 
sekretærer, samt en sponsoransvarlig. 
Bestyrelsen holder mindst 3 årlige bestyrelsesmøder og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede på 
et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tager alle beslutninger ved simpel stemmeflertal, og 
afstemningerne sker ved håndsoprækning. Ved stemmelighed beslutter formanden udfaldet af 
afstemningen. Afstemning om forslag med mere end to mulige udfald sker i etaper. I hver etape 
udgår det forslag med det mindste antal stemmer, og afstemningen afsluttes, når et forslag har 
opnået mere end halvdelen af stemmerne. 

 
§ 7. 
Ekstraordinær generalforsamling. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker hvis mindst et bestyrelsesmedlem finder 
anledning til dette eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne forlanger dette. Reglerne for 
indkaldelse, dagsorden, bestemmelse af sted, samt afstemninger for en ekstraordinær 
generalforsamling er som på en ordinær generalforsamling. 

 
§ 8. 
Vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en generalforsamling og kræver flertal på mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer. Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes til samtlige medlemmer, og 
skal være opført som et punkt på generalforsamlingens dagsorden, den skal være formanden i 
hænde senest 15 april før generalforsamlingen i maj måned. På selve generalforsamlingen kan 
ændringer af forslaget kun ske strengt indenfor forslagets rammer. 
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§ 9. 
Foreningens opløsning. 
Foreningens opløsning kan kun ske på en med dette formål indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling og hvis 2/3 af foreningens SAMTLIGE stemmeberettiget medlemmer stemmer 
herfor. Opnås dette ikke, indkaldes til en fornyet ekstraordinær generalforsamling senest en måned 
senere. Ved denne kan foreningen opløses, hvis mindst halvdelen af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ved opløsningen tilfalder foreningens midler en 
eller flere foreninger med formål, der ligner formålene for Gambias Venner. Denne/disse foreninger 
bestemmes af den generalforsamling, der beslutter opløsningen. 

 
§ 10. 
Samarbejdspartner i Gambia. 
Bestyrelsen vælger selv en samarbejdspartner i Gambia, bestående af minimum to personer. 
Samarbejdspartneren har hjemsted i Gambia og tjener som et udvalg under bestyrelsen i 
Danmark.  
På bestyrelsen i Danmarks foranledning kan samarbejdspartneren til enhver tid udvides, 
indskrænkes, eller nedlægges. 
 

 
NOTER: 
Foreningen Gambias Venner blev stiftet 22 oktober 1975. 
Vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 7. maj,  1988. 
Vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 21 maj,  2005. 
Vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 16.maj,  2009. 
Vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 10. maj, 2014. 
Vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen den 21. maj, 2022. 
 
 
 
 
Esbjerg den 1. juni 2022. 
Inga Bendorff, formand. 
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