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§ 1. Foreningens navn
 

Foreningens navn er Netværksgruppen i København.
  
 
§ 2. Formål
 
stk. 1. Netværksgruppens formål er at fremme flygtninges og indvandreres integration i samfundet 

og at skabe dialog mellem flygtninge, indvandrere og danskere.
 
stk. 2. Netværksgruppen bygger på frivilligt arbejde og iværksætter aktiviteter, der tjener formål som 

angivet i stk.1. Det kan f.eks. være tilbud om sprogtræning/lektiehjælp, hverdagsrådgivning, 
foredrag og fællesspisning samt tværkulturelle arrangementer.

 
stk. 3. Netværksgruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på  

grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.
 
stk. 4. Netværksgruppen er uafhængig af partipolitik og religiøse retninger.
  

§ 3. Medlemskab 
 
stk. 1. Som  medlem  kan  optages  enhver  person,  der  tilslutter  sig  Netværksgruppens  formål, 

underskriver  en frivilligkontrakt  og deltager aktivt  i  dens arbejde i  overensstemmelse med 
frivilligkontrakten.

 
stk. 2. Alle møder er som regel åbne for medlemmer og brugere.
 
stk. 3. Et  medlem,  der  handler  imod  gruppens  formål,  vil  i  første  omgang  modtage  en  skriftlig 

advarsel  fra  bestyrelsen.  Hvis  medlemmet  igen  handler  mod  gruppens  formål,  kan 
beslutningen om eksklusion træffes af bestyrelsen. I ekstreme tilfælde har bestyrelsen dog 
mulighed for at ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning.

 
stk. 4. a: Man kan opnå støttemedlemskab af foreningen som privatperson ved at min. 200 kr. om 

året. For dette beløb få man fire elektroniske nyhedsbrev. For 50 kr. ekstra kan man få det  
tilsendt med posten.

  
b: Foreninger, erhvervslivet og andre organisationer kan erhverve sig et støttemedlemskab 
ved at betale min. 1000 kr. om året. Foreningen vil omtale alle støttemedlemmer med link på  
foreningens hjemmeside. Derudover vil de også få tilsend fire elektroniske nyhedsbreve og en 
årsberetning fra foreningen

 
c: Årsmødet kan tildele forskellige personligheder æresmedlemskaber.  Alle medlemmer og 
brugere kan indstille folk.

  
 



§ 4. Årsmøde
 
stk. 1. Årsmødet er netværksgruppens højeste myndighed.
 
stk. 2. Der afholdes årsmøde hvert år i februar måned.
 
stk. 3. En måned før årsmødet sætter bestyrelsen opslag om indkaldelse og dagsorden op til alle  

medlemmer.
 
stk. 4. Yderligere forslag til årsmødets dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage 
før mødet.
 
stk. 5. Punkter til dagsordenen skal uddybes.
 
stk. 6. Hvis forslagsstilleren ikke er fremmødt,  når punktet  bliver fremsat, frafaldes forslaget. Ved 

fravær  kan  forslagsstilleren  dog  gøre  brug  af  stedfortræder,  hvis  denne  medbringer  en 
begrundet fuldmagt.

stk. 7. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 

* Valg af dirigent og referent
* Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
* Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
* Næste års arbejde og budget
* Valg af bestyrelsen og suppleanter
* Valg af revisor og suppleant
* Behandling af indkomne forslag  
* Eventuelt

 
stk. 8. Alle  medlemmer  og  brugere  af  huset  har  møde-  og  taleret  og  kan  stille  forslag  til  

dagsordenen. Kun medlemmer har stemmeret og har kun én stemme. Stemmeafgivning sker 
ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt med udspecificeret stemmeafgivelse. Det 
ordinære  og  ekstraordinære  årsmøde  træffer  sine  beslutninger  med  simpelt  flertal. 
Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Hvis der er lige mange stemmer for og 
imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.

 
stk. 9. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer 

eller  femten medlemmer ønsker det.  Indkaldelsen skal  være skriftlig,  motiveret  og angive 
dagsorden og udsendes med fjorten dages varsel.

 
stk. 10. Den afgående bestyrelse indkalder til et formøde for kandidaterne til bestyrelsen senest en 

måned før årsmødet. Selve mødet afvikles en uge før årsmødet.
 
 
§ 5. Bestyrelsen
 
stk. 1. Bestyrelsen  varetager  den  daglige  ledelse  af  netværksgruppens  aktiviteter.  Dette  sker  i  

overensstemmelse med formålsparagraffen og årsmødernes beslutninger.
 
stk. 2. Bestyrelsen består af min. 5 og maks. 7 medlemmer. Endvidere vælges maks. 3 suppleanter.  

Bestyrelsens medlemmer vælges ved skriftlig afstemning for 2 år således at 3 hhv. 4 vælges i 
lige år og 2 hhv. 3 vælges i ulige år. Suppleanterne vælges for 1 år. Der stemmes under et på 
det antal kandidater der skal vælges, og de kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. 
Ved stemmelighed foretages omafstemning mellem kandidater med samme stemmetal. Giver 
en omafstemning ingen afgørelse foretages lodtrækning.

stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær og 



fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig. Foreningen tegnes udadtil af formanden og i dennes 
fravær af næstformanden. Formand og næstformand har ansvaret for bestyrelsens virke.

 
stk. 4. Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en 

suppleant i bestyrelsen. Hvis bestyrelsen ikke længere er fuldtallig, kan bestyrelsen vedtage 
at supplere sig.
 
stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. bestyrelsesmøder afholdes, når formanden 

finder det fornødent eller når mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det. Bestyrelsen holder  
møder  mindst  ni  gange  om  året  og  er  beslutningsdygtig,  når  mindst  halvdelen  af 
medlemmerne er til stede. Ved f.eks. behandling af personsager eller andre sager af følsom 
art har bestyrelsen mulighed for at bede andre personer end gruppens medlemmer om at 
forlade mødet eller har mulighed for at indkalde  til  et  ekstraordinært  lukket  møde.  Kun 
bestyrelsens  medlemmer  har  stemmeret  og  træffer  sine  beslutninger  ved  simpelt  flertal. 
Principielt  har  kun  gruppens  medlemmer  og  suppleanter  taleret,  men  kan  tildele  gæster 
taleret. 

 
stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte stående eller midlertidige udvalg til at varetage særlige opgaver.  

Udvalgene kan bestå af både aktive medlemmer og brugere.
 
 
§ 6 Fællesmøder
 
Stk. 1. Bestyrelsen  indkalder  medlemmer  og  brugere  til  fællesmøder,  hvor  der  orienteres  om 
foreningens  aktiviteter, og hvor ideer til nye aktiviteter kan fremsættes og diskuteres.
 
Stk. 2. Fællesmøder indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i Netværksgruppens lokaler. Forslag 

til emner der ønskes drøftet på fællesmøder skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før  
mødet.  

§ 7 Administration
 
stk. 1. Netværksgruppen  tegnes  i  økonomiske  dispositioner  af  bestyrelsen,  der  kan  udstede 

fuldmagter til et eller flere af sine medlemmer.
 
stk. 2. Der føres som minimum beslutningsprotokol for årsmøde, bestyrelsesmøder og fællesmøder. 

Protokollerne offentliggøres ved opslag i Netværksgruppens lokaler.
 
stk. 3. Netværksgruppens  regnskabsår  følger  kalenderåret.  Regnskabet  revideres  af  den  på 
årsmødet valgte revisor.
 
stk. 4. Netværksgruppen hæfter kun for gruppens egen formue.
 
stk. 5. Netværksgruppens likvide kapital og evt. formue skal anbringes i et pengeinstitut med størst  
mulig sikkerhed.
 
 
§ 8 Vedtægtsændringer
 
stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde med 

2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.
 
stk. 2. Beslutning om opløsning af netværksgruppen er kun gyldig, når forslag herom er vedtaget på 

to  på hinanden følgende ekstraordinære  årsmøder  eller  et  årsmøde og et  ekstraordinært 
årsmøde. I tilfælde af opløsning overdrages evt. aktiver til velgørende formål.



 

§4 stk.2 :       Der afholdes årsmøde hvert år i september måned, er ændret til: Der afholdes årsmøde hvert  
                     år i februar måned. 1.gang februar 2014.

Således vedtaget på årsmødet den 24. september 2013.
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