
Vedtægter 

For 

Simoongas venner. 

Foreningens navn og hjemsted 

§1 

Stk. 1. 	 Foreningens navn er Simoongas venner ( forkortes S.V. ). 

Stk. 2. 	 Simoongas venner er oprettet den 15. juni 2008. Foreningen skal følge 
gældende statslige love og regler, i såvel Danmark som i Zambia. 
Foreningen kan modtage tilskud og oppebære indtægter. 

Stk. 3. 	 Forenings hjemsted er Roskilde kommune. 

Formål og opgaver 

§2 

Stk. 1. 	 Foreningen tegnes af formanden. 

Stk. 2. 	 Simoongas venner er en forening af frivillige betalende medlemmer, hvis 
hovedformål er at medvirke til en bedre skole og undervisning af børn 
og unge i landsbyen Simoonga i Zambia, samt at bedre deres almene 
sundhed tilstand. 
Derudover arbejder foreningen for at forbedre forholdene i landsbyen 
for såvel børn som voksne. 

Stk. 3. 	 S.V. formål er at højne muligheden for landsbyens børn og unge, til at få 
en tidssvarende undervisning og dermed højne deres muligheder for at 
komme på arbejdsmarkedet. 
Ligeledes at være med til at bedre den almene sundheds tilstand i 
landsbyen. 

Stk. 4. 	 Alle hjælpeforanstaltninger, skal kunne overtages af landsbyens 
beboer på længere sigt. Således at de bliver uafhængige af foreningen. 
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Bestyrelsen 

§3 

Stk. 1. 	 Bestyrelsen består af en formand og 4 medlemmer. De 4 medlemmer 
vælges af generalforsamlingen. Formanden er foreningens stifter Judy 
Christiansen og er ikke på valg, men er Il født Il formand af foreningen. 

Stk. 2. 	 Bestyrelsen vælges for 4 år af gangen. 2 medlemmer er på 
valg hver andet, lige år, og 2 medlemmer er på valg hvert andet, ulige år. 

Stk. 3. 	 Bestyrelsen holder møder så ofte, det skønnes påkrævet, dog mindst en 
gang hvert halve år. 

Stk. 4. 	 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Heri fastsættes regler 
om ordinær mødevirksomhed, om indkaldelse til ekstra ordinære møder 
samt varsler for lovligt indkaldte møder. Formanden kan træffe 
beslutning om indkaldelse til møde med kortere varsel, når særlig 
omstændigheder foreligger. 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 af de øvrige 
medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde 

af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 6. 	 Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. 

Ledelse 

§4 

Stk. 1. 	 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen under 
hensyntagen til foreningens formål. 

Stk. 2. 	 Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede rammer for S.V.'s 
aktiviteter og budget. 

Stk. 3. 	 Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab for såvel økonomi som 
målsætning på generalforsamlingen. 

Stk. 4. 	 Bestyrelsen kan ikke hæve honorar eller anden omkostning for deres 
arbejde for foreningen. 
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Generalforsamling 


§5 


Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Alle medlemmer og evt. gæster har ret til at deltage i 

generalforsamlingen. 


Stk. 2. Der afholdes ordinærgeneralforsamling hvert år. 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på foreningens hjemmeside 
og via E-mai! eller brev ti! alle medlemmer. 
Indkaldelsen skal senest finde sted i april måned og skal ske senest 14 
dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal bestyrelsen oplyse 
dagsordnen. 
Evt. Forslag til bestyrelsen skal være fremsendt til formanden senest 5 
dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

Stk. 3. 	Beslutninger kan vedtages på en ordinær - eller 
ekstraordinærgeneralforsamlingen med simpelt stemme 
flertal af de fremmødte. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

Stk. 4. Ændring af vedtægter kan kun ske ved % godkendelse ved en afstemning 
på en ordinær- eller ekstra ordinærgeneralforsamling . 

Stk. 5. 	 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 1 
mdr. varsel, ved indkaldelse som nævnt i stk. 2 

Stk. 6. 	 Hvert medlem, der har indbetalt kontingent for det år hvor 
generalforsamlingen afholdes er stemmeberettiget med 1 stemme. 

Regnskab og revision 

§6 

Stk. 1. S.V. regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres i 
overensstemmelse med retningslinjer for god regnskabsskik. 

Stk. 2. S.V.s regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret 
revisor eller registreret revisor. Revisionen skal foretages på grundlag af 
god revisions skik. 

Stk. 3. 	 Regnskabet skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen. 
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Opløsning 

§7 

Stk. 1. S.V. kan alene opløses ved simpelt flertal på 2 efterfølgende lovlig 
indkaldt ordinærgeneralforsamlinger. 

Stk. 2. 	 Foreningens evt. formue og midler skal overgives til anden godkendt 
hjælpeorganisation efter bestyrelsens valg. 

Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§8 

Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft den 1. Juli 2008 I når de er vedtaget af 
generalforsamlingen 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamlingen 
den 15 juni 2008. 
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Bestyrelsesmedlemmer 
I 

Simoongas Venner 

Formand: 

Judy Christiansen 
Skovbovængets alle 59 
4000 Roskilde 
jc@bs97.dk 
46371629 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Thomas Christiansen 
Hyldebjergvænget 12 
Særløse 
4330 Hvalsø 
thomas@tcbyg.com 
46498808 

Rikke Bergmann 
Hyldebjergvænget 12 
Særløse 
4330 Hvalsø 
46498808 

Joan Nielsen 
Peter Bangsvej 134,3,tv. 
2000 Frederiksberg 
joannielsen47@hotmail.com 
26711697 

Britt Creffield 
Kimmerslevvej 34 
4140 Borup 
britthansendk@hotmail.com 
26348609 
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