
Vedtægter for landsforeningen FamilieNet Danmark. 
 

§1 Navn: 

Stk. 1. Landsforeningens navn er FamilieNet Danmark 

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune 

 

Stk. 3. Rettighederne til navnet ”FamilieNet” samt tilhørende logo tilhører Fonden Pindstrup Centret, og er vederlagsfrit stillet til 

rådighed for Landsforeningen i henhold til den i § 6, stk. 6 nævnte samarbejdsaftale.  

 

§2 Landsforeningens formål: 

Stk. 1. At bidrage til integration imellem børn og unge i samfundet, med og uden funktionsnedsættelse.  

 

Stk. 2. Målet nås ved at tilbyde aktiviteter fælles for børn og unge med og uden funktionsnedsættelse, der sigter på at udvikle 

“det hele menneske”: fysisk, intellektuelt, socialt og følelsesmæssigt, samt ved at styrke netværk i lokalsamfundet omkring 

familier med et barn med funktionsnedsættelse. 

 

§3        Organisation: 

Stk.1 Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for landsforeningens formål. Medlemmer som ikke er 

myndige skal have forældres eller værges tilladelse. Som medlem af landsforeningen Familienet Danmark må man gerne give et 

bidrag til Pindstrup Centret´s arbejde.  

 

Stk.2 FamilieNet Danmark er en landsdækkende forening af Lokalnetværk, der alle vælger egen bestyrelse og vedtægter under 

hensyntagen til landsforeningens vedtægter. Lokalnetværkerne er således hver især selvstændige “juridiske personer”. 

 

Stk.3 Alle frivillige i og omkring Fonden Pindstrup Centrets almennyttige arbejde kan optages som medlem. Medlemmerne 

udgør et særligt Lokalnetværk, der vælger egen bestyrelse og vedtægter under hensyntagen til landsforeningens vedtægter. 

Netværket er således en selvstændig ”juridisk enhed”.   

 

Stk. 4 Alle medlemmer af landsforeningen og lokale netværk skal være registret i landsforeningens sekretariat og betale det af 

generalforsamlingen besluttede kontingent. Medlemskab skal årligt og senest 8 dage før generalforsamlingen, tilkendegives 

skriftligt eller elektronisk, medlemskaber der ikke er tilkendegivet slettes ved fristens udløb. 

 

§4 Lokalnetværk: 

Stk. 1. Et lokalnetværk er oprettet pr. 1. januar i det år, hvor der er valgt lokalbestyrelse og hvor lokalvedtægter er godkendt af 

bestyrelsen for Landsforeningen FamilieNet Danmark. 

  

Stk. 2. Såfremt et lokalnetværk nedlægges tilfalder samtlige aktiver og rettigheder Landsforeningen. Lokalbestyrelsen kan dog 

forinden nedlæggelse beslutte at lokalforeningens aktiver skal tilfalde andet lokalt børne- og ungdomsarbejde der virker til 

fordel for integration imellem børn og unge med og uden funktionsnedsættelse. 

 

Stk. 3. Hvis et lokalnetværk nedlægges, skal dette meddeles landsforeningen skriftligt med indsendelse af kopi af protokol og 

revideret afsluttende regnskab senest 3 måneder efter beslutning. 

 

§5 Generalforsamling: 

Stk. 1. Generalforsamlingen er FamilieNet Danmarks øverste myndighed. 

 

Stk. 2. Generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af april, med følgende dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Fastlæggelse af seneste tidspunkt for indlevering af kandidatopstilling til valg til bestyrelse 

3. Aflæggelse af beretning for den seneste periode til godkendelse. 

4. Aflæggelse af regnskab for den seneste periode til godkendelse. 

5. Forhandling om aktiviteter i den kommende tid. 

6. Forhandling om ændringer i vedtægter 

7. Forhandling af budgetter for den kommende periode og beslutning om kontingent. 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

9. Valg af statsautoriseret revisor 

10. Eventuelt 

 



Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. På generalforsamlingen vælges 6 kandidater. Kandidater som ikke opnår valg er 

suppleanter til bestyrelsen, således at den suppleant, der opnåede flest stemmer er første suppleant, næstflest anden suppleant 

og så fremdeles, dog max 3 suppleanter.  Herudover udpeger Fonden Pindstrup Centret 1 medlem til bestyrelsen.  

 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der afgår 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige 

år. Suppleanterne afgår ved hver ordinær generalforsamling. Dersom et medlem af bestyrelsen afgår i en valgperiode, indtræder 

suppleanten for den resterende periode indtil første ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 5. Der afgives det antal stemmer, der svarer til antallet af kandidater der skal vælges ind. Der må kun afgives 1 stemme på 

hver kandidat. Dersom et medlem af bestyrelsen er afgået i første halvdel af en valgperiode, er det nyvalgte medlem med 

laveste stemmetal kun valgt for en 1-årig periode. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 

 

Stk. 6. Stemmeberettiget ved generalforsamling er ethvert medlem der er fyldt 16 år og som har været medlem i landsforeningen 

eller lokale netværk de seneste 6 måneder før generalforsamlingen. Stemmeret kan ikke overdrages. Valgbar er ethvert medlem, 

som er myndig på valgdagen. 

 

Stk. 7. Generalforsamling indvarsles skriftligt til medlemmerne senest 6 uger før mødet, samt ved opslag på Landsforeningen 

FamilieNet Danmarks hjemmeside og sociale medier.  

 

Stk. 8. Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til bestyrelseskandidater, der ønskes 

offentliggjort sammen med dagsordenen, skal være indsendt til bestyrelsens formand eller landsforeningens sekretariat senest 4 

uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 stemmeberettigede, kandidatforslag skal endvidere 

være vedlagt accept af kandidaten selv. 

Dagsorden med indkomne forslag offentliggøres på FamilieNet Danmarks hjemmeside og sociale medier senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Stk. 9. Generalforsamlingsreferatet skal underskrives af mødets dirigent og offentliggøres på Landsforeningen FamilieNet 

Danmarks hjemmeside og sociale medier. 

 

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst halvdelen af bestyrelsen 

eller 10% af de registrerede medlemmer ønsker det. 

  

§ 6 Bestyrelsen 

Stk. 1. FamilieNet Danmark ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. 

Såfremt et forslag kommer til afstemning i bestyrelsen og der opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med medlemmer uden stemmeret. Ledelsen i foreningens sekretariat kan deltage i 

møderne med taleret, men uden stemmeret.  

  

Stk. 2. Efter hver ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Stk. 3. Til retsligt at forpligte foreningen kræves 2 underskrifter, hvoraf mindst 1 skal være formand, næstformand eller kasserer. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af 

afgrænsede opgaver. 

 

Stk. 5. Landsforeningens sekretariat er beliggende på Pindstrup Centret, Johs. F. la Cours Allé, 8550 Ryomgård, hvortil enhver 

henvendelse til bestyrelsen kan sendes. Sekretariatet opbevarer bestyrelsens forhandlingsprotokol, forestår den daglige 

økonomistyring, fører landsforeningens regnskaber og vedligeholder landsforeningens hjemmeside og sociale medier og yder i 

øvrigt administrativ støtte efter nærmere aftale med bestyrelsen. Landsforeningen yder herfor et administrationsgebyr, der 1 

gang årligt tages op til vurdering mellem parterne. 

 

Stk.6. Landsforeningen har indgået forpligtende samarbejdsaftale med Fonden Pindstrup Centret om at varetage dele af dennes 

aktiviteter med udgangspunkt i landsforeningens § 2, stk. 2. Bestyrelsen og landsforeningens sekretariatet udarbejder hvert år 

forslag til aktivitetskatalog incl. budgetter, som fremlægges til godkendelse i Fonden Pindstrup Centrets ledelse og bestyrelse. 

Alle aktiviteter afvikles i henhold til landsforeningens vedtægter og de retningslinjer som fremgår af den til enhver tid gældende 

samarbejdsaftale.  

 

 

 



§ 7 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Forslag til ændringer af vedtægter skal offentliggøres sammen med dagsordenen og vedtages med 75% af stemmerne. 

Dog skal ændring af §8 vedtages tilsvarende beslutning om ophævelse. 

 

§ 8 Opløsning 

Stk. 1. Forslag om opløsning af landsforeningen FamilieNet Danmark skal angives i generalforsamlingens dagsorden og vedtages 

på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Ved den første med mindst 75% af stemmerne og ved den følgende med mindst 

50% af stemmerne. 

 

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder samtlige aktiver og rettigheder Fonden til støtte af den selvejende institution 

Pindstrup Centret.  

 

§ 9 Datering 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den 13. oktober 2001. 

Stk. 2. Vedtægtsændring på ordinær generalforsamling 19. november 2005. 

Stk. 3. Vedtægtsændring på ordinær generalforsamling 02. november 2017 

Stk. 4. Vedtægtsændring på ordinær generalforsamling 6. april 2019 
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