Vedtægter for Global Hope Denmark
§1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Global Hope Denmark
Foreningen er hjemmehørende i Danmark.
Adresse: Damgårdsvej 3, 6920 Videbæk

§2

Formål
Global Hope Denmark er en dansk nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation hvis aktiviteter
primært retter sig mod at støtte den Kenyanske organisation Global Hope Rescue &
Rehabilitation Center (GHRRC) der hjælper tidligere gadebørn og unge i Ngong, Kenya
gennem rehabilitering, mad, husly og skolegang. Foreningen kan desuden støtte lignende
initiativer i Kenya der hjælper fattige eller marginaliserede børn og unge.
Foreningens formål er blandt andet:
1. at indsamle samt videreformidle donationer og anden støtte til Global Hope Rescue &
Rehabilitation Center (GHRRC). Dette kan f.eks. være i form af økonomisk støtte, fysiske
donationer samt faglig ekspertise.
2. at udbrede information og viden om GHRRC’s arbejde og initiativer til medlemmer samt
danskere generelt.
3. at opbygge et netværk i Danmark til gavn for GHRRC.
4. at fungere som bindeled, ved at kunne give relevant vejledning til kompetente personer
der måtte ønske at være frivillige på GHRRC.

§3

Visioner og mål
Foreningens vision er at hjælpe med til at give GHRRC og lignende organisationer en
økonomisk støtte og et netværk som gør dem i stand til bedre at hjælpe de udsatte børn og
unge. Desuden er visionen at skabe et bindeled til Danmark som får flere danskere til at blive
opmærksomme på de kenyanske organisationers arbejde og at fremme kulturudveksling
mellem danskere og kenyanske organisationer som GHRRC.

§4

Værdier
Global Hope Denmark bygger på et kristent grundlag med baggrund i den danske folkekirke.
Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn og betragter det enkelte menneske som unikt og
værdifuldt.
1. Samarbejde og dialog: Foreningen sigter at foreningens arbejder sker under tæt
samarbejde og dialog med GHRRC.
2. Åbenhed og ærlighed: for at lette samarbejdet tilstræbes stor åbenhed og ærlighed mellem
begge parter.
3. Initiativ og engagement: Foreningen opfordrer til og støtter stærkt op om engagerede
medlemmer som tager selvstændige initiativer til gavn for foreningen samt GHRRC.
4. Social og kulturel bevidsthed: Foreningen opfordrer til kulturel bevidsthed og
opmærksomhed da følgende samarbejde sker på tværs af kulturer og sociale lag.

§5

Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende
sig nærværende vedtægter. Når der er betalt kontingent er man medlem. Et medlem som ved
omtale eller handling skader Global Hopes interesse eller anseelse kan af bestyrelsen
udelukkes.
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§6

Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned. Alle medlemmer har stemmeret og kan deltage i
generalforsamlingen.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via mail eller på sociale medier.
Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal
medlemmer.
Spørgsmål der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden
udgangen af februar måned.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen vedtægtsændringer
eller opløsning. Såfremt der skal træffes beslutninger i henhold til §11 og §12 skal dette
fremgå særskilt af dagsordenen.

§7

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det
nødvendigt eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med
angivelse af dagsorden til formanden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt
med mindst 14 dages varsel.

§8

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og max 5 medlemmer, som vælges af
generalforsamlingen for to år af gangen. Ved foreningens første bestyrelse sidder halvdelen
af medlemmerne dog kun et år.
Hvis bestyrelsen består af 4 medlemmer og der er stemmelighed ved beslutninger, tæller
formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen fordeler opgaverne mellem sig herunder hvem der skal være formand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§9

Økonomi
Foreningen indkræver et årligt kontingent som fastsættes på generalforsamlingen. Desuden
modtager foreningen gerne en månedlig støtte fra medlemmer der ønsker dette. Foreningen
kan desuden modtage donationer og anden form for støtte både fra medlemmer samt personer
uden for foreningen såvel som at modtage støtte fra fonde, fra arrangerede events og andre
aktiviteter der bidrager til at opfylde foreningens formål.
Foreningens regnskabsår går fra d. 1. januar til d. 31. december.
Årsrapporten godkendes af bestyrelsen, som indstiller den til generalforsamlingens
godkendelse.
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Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.
§10 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kasseren.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget som tilhører foreningen.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling
stemmer herfor.
§12 Opløsning
Stk. 1. Hvis der er forslag om foreningens opløsning hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for
eller hvis det viser sig umuligt at vælge en ny bestyrelse indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling inden for fire måneder med valg af ny bestyrelse eller foreningens
nedlæggelse som obligatorisk punkt på dagsordenen. Hvis 2/3 dele af fremmødte endnu
engang stemmer for foreningens nedlæggelse eller der stadig ikke kan findes en bestyrelse
opløses foreningen.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til en eller flere
organisationer, som arbejder med et beslægtet formål som Global Hope Denmark, og som
har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, og som har hjemsted i
Danmark eller andet EU/EØS-land.
Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling
Dato: 1.08.2021

Underskrift: __________________________
Camilla Bækgaard
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__________________________
Amalie Malmgren Asmild

___________________________
Laura Bækgaard

___________________________
Tina Bækgaard

___________________________
Inge Moosgaard Clausen

