VEDTÆGTER

FOR
FORENINGEN TIL STIFTELSE AF FODBOLDFONDEN

VEDTÆGTER

1.

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1.1

Foreningens navn er Foreningen til stiftelse af Fodboldfonden.

1.2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

2.

FORENINGENS FORMÅL OG VIRKSOMHED

2.1

Foreningen har til formål at indsamle midler til velgørenheds formål og
ultimativt at indsamle og opspare tilstrækkelige midler til stiftelse af en fond.
Midlerne indsamles ved gennemførelse af diverse events og fundraising til
velgørenhedsformål. Stifterne er enige om, at midlerne indsamles i en
opstartsperiode på 24 måneder fra foreningens stiftelse. I opstartsperioden vil
de af foreningens midler, som ikke opspares, primært blive anvendt til
donationer til Børnesagens Fællesråd eller tilsvarende
velgørenhedsorganisationer som bestyrelsen måtte bestemme.

2.2

Foreningens medlemmer skal ikke betale kontingent for deres medlemskab.

2.3

Om fonden er besluttet følgende:

A. Fonden skal have til formål at gennemføre diverse events med fundraising
til velgørenhed, herunder men ikke begrænset til at yde støtte .
B.

Med henblik på at opfylde formålet skal fonden kunne drive virksomhed
med udbud af uddannelser og undervisning og dertil hørende aktiviteter.
Uddannelser og undervisning kan udbydes som udlagt aktivitet i
samarbejde med én eller flere partnere eller som fondens egen aktivitet.

C.

Fonden skal kunne drive virksomhed gennem datterselskaber.

D. Overskuddet ved fondens aktivitet skal, udover sædvanlig konsolidering af
fondens formue, anvendes til udlodning til velgørenhed vedrørende primært
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danske børn og unge, herunder men ikke begrænset til, for så vidt angår
uddannelse og sportsaktiviteter.
E.

Ingen del af fondens midler skal nogensinde kunne føres tilbage til dens
stifter eller væsentlige bidrags- eller gavegivere, herunder foreningens
væsentlige bidrags- eller gaveydere.

2.4

Foreningens bestyrelse skal være bemyndiget til i rimelig grad (efter
bestyrelsens bedste skøn) at tilpasse det ovenfor om fonden besluttede, og til i
øvrigt at træffe bestemmelse om udformning af fondens vedtægter .

2.5

Foreningen nedlægges efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i sammenhæng
med fondens stiftelse og samtlige foreningens midler (efter afholdelse af
omkostninger) overføres til fondens kapital. Fonden stiftes, så snart bestyrelsen
vurderer at have indsamlet tilstrækkelig kapital.

2.6

Skulle det ikke vise sig muligt indenfor en rimelig periode, der ikke kan
strække sig ud over kalenderåret 2022, at indsamle tilstrækkelige midler til
stiftelse af fonden, er bestyrelsen forpligtet til at udlodde de indsamlede midler
til Børnesagens Fællesråd.

3.

BESTYRELSEN

3.1

Bestyrelsen er den øverste myndighed i foreningen.

3.2

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer.

3.3

Bestyrelsen består af Stine Schmeichel, Kasper Schmeichel, Thomas Joseph
Delaney, Louise Janniche, Katja Moresgaard, Michelle Lindemann Jensen og
Sabrina Kvist Jensen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsens
medlemmer vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg af nye
bestyrelsesmedlemmer eller genvalg af eksisterende bestyrelsesmedlemmer
kræver flertal i bestyrelsen. Såfremt der ikke kan opnås flertal for en
funktionsdygtig bestyrelse på minimum 3 medlemmer skal foreningen opløses
hurtigst muligt.
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3.4

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møde, når dette er
nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

3.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal.

3.6

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives
af samtlige tilstedeværende medlemmer. Såfremt et medlem ikke er enig i en af
bestyrelsen på mødet vedtaget beslutning, har denne ret til at få sin mening
indført i protokollen.

3.7

Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes .

3.8

Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

4.

FORENINGENS MIDLER

4.1

De af foreningen indsamlede midler skal indsættes på en særskilt bankkonto.
Der må kun kunne rådes over midlerne ved underskrift (eller på anden
betryggende måde) af mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening.

4.2

Foreningens midler må ikke anvendes til andet formål end angivet i pkt. 2, idet
der dog kan anvendes et rimeligt beløb til dækning af foreningens omkostninger
herunder omkostninger i forbindelse med indsamlingen.

5.

FORENINGENS REGNSKABER OG REVISOR

5.1

Foreningen skal føre behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter.
Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor. I regnskabet skal såvel
udgifterne ved administration som anvendelsen af overskuddet være
specificeret. Revisor skal påse, at der foreligger fornøden dokumentation.

5.2

Umiddelbart efter stiftelse af fonden, jf. pkt. 2.5, eller i forbindelse med
tilbagebetaling af bidrag, jf. pkt. 2.6, skal bidragsyderne tilsendes kopi af
regnskabet til orientering.
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5.3

Såfremt indsamlingen måtte antage en sådan karakter, at den bliver omfattet a f
lov om offentlige indsamlinger, påser bestyrelsen overholdelsen deraf .

6.

TEGNINGSREGEL

6.1

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

7.

ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

7.1

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at samtlige medlemmer af
foreningens bestyrelse stemmer for.

8.

OPLØSNING AF FORENINGEN

8.1

Udenfor de i pkt. 2.5, 2.6 og 3.3 angivne tilfælde kræver beslutning om
opløsning af foreningen, at samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse
stemmer for.

8.2

I tilfælde af sådan opløsning skal foreningens midler udbetales til Børnesagens
Fællesråd i overensstemmelse med pkt. 2.6.

******

Senest ændret 19. februar 2020.
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