Foreningens vedtægter:


Navn og hjemsted.
FORGLEMMIGEJ .
På formandens adresse.

Formål.
At formidle og tilbyde dygtige specialiserede hospitalsklovne, til arbejdet indenfor
demensområdet, med henblik på
- det skønne møde mellem klovnen og mennesket med demens
- undervisning af personale der arbejder med mennesker med demens
At skaffe nødvendig kapital for at kunne nå målet
At udbrede kendskabet til klovne på plejehjem og lokalcentre, for mennesker med
demens
At samarbejde omkring forskning og dokumentation indenfor området



Eventuel relation til en hovedorganisation.
Foreningen Forglemmigej er en selvstændig forening, der bla. samarbejder med Danske Hospitalsklovne, udenlandske klovneorganisationer såsom Klokkeklovnene i Norge, Elderflower i Skotland, uddannelsesinstitutioner særligt indenfor pleje/omsorg, lokalcentre/plejehjem, kommunerne, samt pårørende.



Organisatorisk opbygning.
Foreningen består af en bestyrelse, en revisor og et antal medlemmer. Bestyrelsen
nedsætter nødvendige udvalg. Der skal altid være et bestyrelsesmedlem i de pågældende udvalg. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen
og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsen skal
godkende større fremadrettede beslutninger.



Kontingent- og regnskabsår, revision.
Kontingent- og regnskabsåret følger kalenderåret.
Foreningens revisor vælges efter personlige anbefalinger, og har erfaring med at lave
regnskab. Revisoren har til opgave at udarbejde et årsregnskabet, samt administrere
kontingentopkrævninger. Revisoren er ulønnet.



Medlemskreds.
Som medlem kan optages enhver, der har interesse i at støtte foreningens formål. Der
skelnes mellem enkeltmedlemmer, der er valgbare og har stemmeret, og støttemedlemmer (institutioner, virksomheder, foreninger m.m.), der hverken er valgbare eller har
stemmeret.
Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og når et flertal af bestyrelsens
medlemmer stemmer for at afvise indmeldelse. Bestyrelsen kan udelukke et medlem,
som åbenlyst handler illoyalt eller i strid med foreningens formål og lovligt vedtagne
beslutninger. Såfremt den der søger optagelse, eller den der ekskluderes ønsker det,
kan beslutningen indbringes på den først kommende generalforsamling. Beslutningen
har ikke opsættende virkning.
Medlemskab er gyldigt, når medlemskontingentet er betalt. Kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen.



Bestyrelse.
Bestyrelsen består af 6 personer, 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 3 suppleanter.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og alle dens anliggender, og
kan antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsen kan bortforpagte driften af enkelte eller flere af foreningens aktiviteter.
Bestyrelsen har bemyndigelse til i foreningens navn, at optage lån til den daglige drift
herunder til vedligeholdelse af udstyr.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen sidder så vidt muligt i en toårig periode, dog er 1 af medlemmerne på valg
hvert år, ved de årlige general forsamlingen i april.
Bestyrelsen tager sig af foreningens økonomi, og har ansvaret for kontakten til samarbejdspartnere samt administrering af klovnejobs. Bestyrelsen sørger for rettidig indkaldelse til den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, og økonomisk ansvarlig. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg. Der skal altid være et bestyrelsesmedlem i de pågældende udvalg. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes
nødvendigt. Bestyrelsen skal godkende større fremadrettede beslutninger.
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller medarbejdere hæfter personligt for de til foreningensens påhvilede økonomiske forpligtelser.



Tegningsregler.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af 3
bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån samt pantsætning, tegnes
foreningen af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt i forbindelse med den daglige drift.

Generalforsamling.



Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage
før generalforsamlingen.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:



o

Valg af dirigent og referent

o

Formandens beretning for det forløbne år.

o

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for godkendelse



Fastsættelse af kontingent.



Indkomne forslag



Valg til bestyrelsen



Valg af suppleanter



Valg af revisorer



Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at et
flertal af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmer fremsætter skriftligt begrundet ønske herom med angivelse af dagsorden.



Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen senest 1. marts, hvorefter
bestyrelsen er forpligtet til at sætte punktet på dagsordenen. Ændringer i vedtægterne
kan kun vedtages, såfremt det er fremgået af indkaldelsen, at der er stillet forslag om
vedtægtsændringer. For vedtagelse kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte, idet
denne majoritet skal udgøre mindst 25 % af foreningens medlemmer. Hvis betingelsen
om 25 % ikke er opfyldt, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
de behandlede vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.



Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på to generalforsamlinger,
afholdt med højest 21 dages mellemrum. Det skal fremgå af indkaldelserne, at foreningen foreslås opløst. For vedtagelse kræves 2/3 flertal af de fremmødte, idet dette flertal

skal udgøre mindst 25% af foreningens medlemmer. På den anden generalforsamling
skal der kun være et flertal på 2/3 blandt de fremmødte.
Ved foreningens ophør træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens midler. Midlerne kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens
formål.

