
VEDTÆGTER 
 

for 
 

Svovlstikkerne  
 

(CVR-nr. 32993575) 
 

Navn, hjemsted og formål 

 

§ 1 

 

Stk. 1: Foreningens navn er Svovlstikkerne.  

 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Næstved Kommune. 

 

§ 2 

 

Stk. 1: Foreningens formål er at indsamle midler til køb af Julepakker til støtte for nødlidende 

børnefamilier eller andre dårligt stillede medborgere på Sydsjælland. Disse pakker kan deles ud i 

samarbejde med f.eks. lokale kirker, Røde Kors, Frelsens Hær m.v., hvis respektive organisation 

også står for visiteringen af modtagerne. 

 

Stk. 2: Sekundært kan støtte tildeles andre dårligt stillede eller ensomme medborgere på 

Sydsjælland. 

 

Medlemmer 

 

§ 3 

 

Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål. 

 

Stk. 2: Indmeldelse i foreningen er gældende ved indtegning i foreningens medlemsbog og efter 

betaling af det fastsatte kontingent.  

 

Stk. 3: Kontingentets størrelse dækkende for et kalenderår fastsættes af generalforsamlingen efter 

indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet kan være forskelligt for forskellige medlemskategorier 

(f.eks. almindelige medlemmer, studerende, pensionister eller firmamedlemmer). 

 

Stk. 4: Medlemskontingent opkræves i januar – og er der ikke indbetalt det fulde kontingent inden 

den 1 april i samme år, bliver vedkommende automatisk slettet som medlem 

 

Generalforsamling 

 

§ 4 

 

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i 

Næstved Kommune. 
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Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned hvert år, og indkaldelsen 

skal ske pr. e-mail med mindst fire ugers varsel til medlemmer, der senest 1.marts har oplyst sin 

mailadresse.  

 

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 

tre uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stk. 4: På generalforsamlingen skal formanden aflægge beretning over det forløbne års aktiviteter, 

og kassereren skal fremlægge det reviderede regnskab – jfr. i øvrigt efterfølgende stk. 10. 

 

Stk. 5: Lovlige indkaldte og varslede Generalforsamlinger er beslutningsdygtig uanset antal 

fremmødte medlemmer.  

Et medlem skal senest 1 måned før generalforsamlingen være registreret som gyldigt medlem for at 

være stemme- og valgberettiget på generalforsamlingen.  

Alle medlemmer – herunder også firmaer - har en stemme til generalforsamlinger. 

 

Dog skal vedkommende være over 18 år for at være valgbar til bestyrelsen. 

 

Et fremmødt medlem kan stemme for max. et andet gyldigt medlem via fuldmagt 

 

Et medlem kan sende sin fuldmagt til bestyrelsen – og bestyrelsens disponerer i så tilfælde denne 

stemme efter bestyrelsens indstilling. 

 

Fuldmagter sendt til bestyrelsen er ikke underlagt forholdet 1-1 mht antal fuldmagter. 

 

 

Stk. 6: Vedtægtsændringer samt beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse af mindst 

4/5 af de afgivne, gyldige stemmer.  

 

Stk. 7: Afstemninger skal foregå ved håndsoprækning.  Dog skal dirigenten gennemføre afstemning 

skriftligt, såfremt et medlem på dirigentens forespørgsel ønsker en skriftlig afstemning. 

 

Stk. 8: Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere og referent 

3. Formandens beretning og bestyrelsens fremtidsplaner. 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af revisor.  

9. Eventuelt. 

 

 

Ekstraordinær Generalforsamling 

 

§ 5 

 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes, når 4/5 af bestyrelsens 

medlemmer finder det nødvendigt, eller hvis en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt 
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begærer det med angivelse af dagsorden for den/de sager, der ønskes behandlet. 

 

Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som for en ordinær generalforsamling. 

Såfremt indkaldelsen er begæret at mindst en tredjedel af medlemmerne, skal bestyrelsen indkalde 

til den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse mindst 5 og senest 7 uger efter modtagelsen 

af begæringen om den ekstraordinære generalforsamling. 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

§ 6 

 

Stk. 1: Foreningens bestyrelse består af 6-8 medlemmer, som vælges på følgende måde:  

a) Medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. 

 

Stk. 2: Ethvert medlem af bestyrelsen skal have gyldigt og personligt medlemskab af foreningen 

Svovlstikkerne og forpligtiger sig til at arbejde efter formålsparagraffen. Ved gyldigt medlemskab 

forstås, at det fastsatte kontingent er betalt. 

 

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer modtager intet vederlag. 

 

§ 7 

 

Stk. 1: Bestyrelsens medlemmer fungerer 2 år ad gangen fra den 1. maj til den 30. april, første gang 

efter stiftelsen. Genvalg kan finde sted. Valgene tilrettelægges, således, at mindst 3 af bestyrelsens 

medlemmer er på valg hvert år. 

 

Stk. 2: Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal nyvalg ske uden ugrundet ophold, såfremt 

bestyrelsen ellers vil bestå af mindre end 6 personer. 

 

§ 8 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dette skal 

ske umiddelbart i fortsættelse af generalforsamlingen 

 

§ 9 

 

Stk. 1: Bestyrelsen holder møde så ofte 3 bestyrelsesmedlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 

2 gange årligt. 

 

Stk. 2: Mødet indkaldes skriftligt via e-mail med 10 dages varsel af formanden – og i tilfælde af 

hans forfald af næstformanden. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets 

afholdelse. 

 

Stk. 3: Tidsfristen for indkaldelse af møde kan fraviges, såfremt alle bestyrelsens medlemmer er 

enige heri. 

 

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.  
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§ 10 

 

Stk. 1: Beslutninger i bestyrelsen sker ved simpelt flertal, jfr. dog reglerne vedrørende opløsning og 

vedtægtsændringer. 

 

Stk. 2: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

Stk. 3: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 3 

bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

§ 11 

 

Bestyrelsens beslutninger føres til referat, der udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage 

efter mødes afholdelse.  

Referatet anses for godkendt medmindre, der gøres indsigelse inden 8 dage fra udsendelse. 

 

§ 12 

 

Bestyrelsen leder foreningen og fastsætter selv forretningsgangen.  

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov til løsning af konkrete opgaver for foreningen. 

Medlemmer af disse udvalg behøver ikke at være medlem af Svovlstikkerne 

 

Økonomi og regnskab 

 

§ 13 

 

Stk. 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år 

samt budget for det kommende år, fremlægges inden den 1. april hvert år til bestyrelsens 

godkendelse. Regnskabet og budgettet forelægges herefter til godkendelse på den ordinære 

generalforsamling. 

 

Stk. 2: Bestyrelsen påser, at der føres et retvisende regnskab over foreningens indtægter og udgifter 

samt kapital og formuebevægelser. 

 

Stk. 3: Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Det er ikke et krav, at 

revisor skal være medlem af foreningen. Revisors eventuelle krav til regnskabsføring eller 

formueforvaltning skal efterleves af bestyrelsen.  

 

Stk. 4: Bestyrelsen pålægges at bruge hovedparten af årets indsamlede beløb, dog overføres 

overskuddet, hvis det indsamlede beløb overstiger relevant hjælp til værdigt trængende. 
Vilkårene i en konkret gavedonation eller arv følger dog vilkårene angivet heri. 

 

Stk. 5: Foreningens midler skal forvaltes forsvarligt og betryggende. Likvide midler skal i størst 

mulig udstrækning være indsat på konto i et anerkendt dansk pengeinstitut.  

 

Stk. 6: Kassereren fører regnskabet i overensstemmelse med vedtægterne, bestyrelsens beslutninger 

og revisors eventuelle krav.  

 

Stk. 7: Kassereren – eller en andet dertil udpeget - fører endvidere en liste over foreningens 

medlemmer med opdeling på forskellige medlemskategorier, som bestyrelsen måtte beslutte i 

henhold til § 3. 
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Stk. 8: Bestyrelsen skal iagttage, at eventuelle klausuler for gaver til foreningen respekteres. 

 

§ 14 

 

Stk. 1: Foreningens hæfter alene med sin formue. Svovlstikkernes medlemmer eller bestyrelse har 

ingen personlig hæftelse for foreningens forpligtigelse. 

 

 

 

 

 

Vedtægtsændring og opløsning 

 

§ 15 

 

Stk. 1: Ændring i nærværende vedtægter eller beslutning om opløsning af foreningen skal besluttes 

med 4/5 flertal blandt bestyrelsens samtlige medlemmer. 

 

Stk. 2: Beslutning om vedtægtsændringer skal herefter godkendes på den førstkommende ordinære 

generalforsamling eller på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

 

Stk. 3: Bestyrelsens beslutning om foreningens opløsning skal herefter snarest muligt besluttes på 

en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. 

 

Stk. 4: I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle nettoformue overdrages til Frelsens 

Hær, Mødrehjælpen og Frimurerlogen, alle i Næstved, med klausul om anvendelse til værdigt 

trængende familier. 

Hver af ovenstående modtager 33 1/3 % og beløbet skal være uddelt inden for 24 måneder. 

 

 

 

 

Således vedtaget på foreningens Ordinære generalforsamling 

      Næstved - Den 28/4-2017 

 

 

 

Dirigent Per Stecher 

 

 

 

 

Christian Dreist Carsten Hyld  Janni Hyld   

 

 

 

Kasper Kegel  Kim Kirsborg Karsten Thomasen 


