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Vedtægter for landsorganisationen Verdens Børn - International Børnehjælp/International Child Welfare Service, vedtaget 09.04.2011 
 
 
1. Navn 
Organisationens navn er: Verdens Børn -
International Børnehjælp (International 
Child Welfare Service). 
2. Hjemsted 
Organisationens hjemsted er: 
Fadderskabskontorets kommune - 
Syddjurs kommune. 
3. Formål 
1. Organisationens formål er at yde 
bistand til børn, der på grund af krige, 
katastrofer eller social nød trænger til 
hjælp. 
2. Hjælpen ydes uanset nationalitet, race, 
religion eller politisk tilhørsforhold. 
3. Hjælpen søges først og fremmest 
formidlet i barnets hjemland og såfremt 
dette ikke er muligt, i et andet land. 
4. Organisationen vil i videst mulig 
omfang søge samarbejde med andre 
humanitære organisationer. 
4. Bestyrelse 
Organisationen ledes af en bestyrelse på 
6-10 medlemmer, der træffer alle 
beslutninger, der ikke særskilt er henlagt 
til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen konstituerer sig med 
formand, næstformand og kasserer. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år 
ad gangen, således at halvdelen af 
bestyrelsens medlemmer er på valg på 
den årlige generalforsamling. 
Genvalg kan finde sted.  
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 
suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. Suppleanterne 
kan efter bestyrelsens beslutning deltage i 
arbejdet. 
5. 
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden 
eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer 
ønsker det, dog mindst 1 gang pr. halvår. 
Bestyrelsen indkaldes til møde af 
formanden med ikke under 1 uges varsel. 
Bestyrelsen kan fastsætte en 
forretningsorden for sit virke. Der laves 
et beslutningsreferat fra møderne. 
6. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til 
varetagelse af særlige opgaver indenfor 
organisationens rammer. 
7. 
Organisationen tegnes af formanden og 
mindst 2 medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Bestyrelsen kan meddele bank- og 
postgirofuldmagt enkelt eller kollektivt til 
bestyrelsesmedlemmer. 
8.  
Bestyrelsens beslutninger træffes ved 
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme 

afgørende, eller i dennes fravær 
næstformandens stemme. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. 
9. Nationale afdelinger 
Bestyrelsen kan godkende afdelinger af 
International Børnehjælp i andre lande. 
Disse afdelinger skal i videst mulig 
omfang arbejde efter den danske 
organisations formålsparagraf og 
vedtægter. 
10. Lokalafdelinger 
Bestyrelsen kan oprette lokalafdelinger 
med det formål at udfolde aktiviteter, der 
bl.a. kan medvirke til at tilvejebringe 
økonomisk grundlag for organisationens 
virksomhed. Ingen lokalafdeling kan 
starte uden bestyrelsens skriftlige 
godkendelse. I øvrigt henvises til 
generalforsamlingens retningslinier for 
lokalafdelinger. 
11. 
Bestyrelsen kan til enhver tid opløse en 
lokalafdeling eller udpege en anden leder 
af afdelingen, hvis bestyrelsen skønner, 
at lokalafdelingen ikke arbejder i 
overensstemmelse med vedtægterne eller 
organisationens målsætning. 
12. Generalforsamling 
Generalforsamlingen består af 
bestyrelsens medlemmer og 
tilstedeværende støttemedlemmer og 
faddere.  
13. 
Generalforsamlingen afholder møde en 
gang om året inden udgangen af maj 
måned.  
Ekstraordinær generalforsamling skal 
afholdes, når mindst 30 af foreningens 
støttemedlemmer/faddere kræver det. 
Bestyrelsen indkalder skriftligt med 
mindst 3 ugers varsel til 
generalforsamlingen. 
14. 
Dagsorden for den årlige 
generalforsamling er følgende: 
1. Valg af dirigent. 2. Beretning om 
organisationens virksomhed i det 
forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. 
Fastsættelse af kontingent for det 
kommende år. 5. Behandling af 
indkomne forslag. 6. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 
revisor. 8. Eventuelt. 
Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være indsendt 
til formanden senest 2 uger før 
generalforsamlingen afholdes. 
15. 
Stemmeret på generalforsamlingen har 
bestyrelsens medlemmer og de 
tilstedeværende støttemedlemmer og  

faddere, som i det seneste hele kalenderår 
har indbetalt kontingent eller bidrag til 
International Børnehjælp. Der tildeles 1 
stemme pr. støttemedlem-
/faddernummer. 
Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde på 
generalforsamlingen. 
16. Medlemmer 
Ved et støttemedlem forstås enhver 
person, virksomhed eller institution, som 
kan tilslutte sig organisationens formål 
og som betaler det af repræsentantskabet 
fastsatte årlige kontingent. Ved en fadder 
forstås en person, virksomhed eller 
institution, som har tegnet et fadderskab i 
International Børnehjælp. 
Medlemmer hæfter ikke for foreningens 
forpligtelser. 
17. Regnskab 
Organisationens regnskabsår løber fra 1. 
januar til 31. december.  
Den af generalforsamlingen valgte 
statsautoriserede revisor har ret til at bede 
om alle oplysninger vedrørende 
regnskabet af bestyrelsen. 
Organisationens statsautoriserede revisor 
kan foretage uanmeldte kasseftersyn i 
regnskabsperioden. 
Regnskabet forelægges til godkendelse 
på foreningens generalforsamling. 
18. Vedtægtsændringer m.v. 
Vedtægtsændringer og beslutninger om 
organisationens opløsning kan kun ske på 
generalforsamlingen og såfremt 3/4 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemmer 
herfor.  
Ved organisationens opløsning skal 
likvidationsprovenue eller overskud ved 
opløsningen overdrages til en anden 
forening hjemmehørende her i landet 
eller i et andet EU/EØS land og som har 
et almenvelgørende eller på anden måde 
almennyttigt formål, efter generalfor-
samlingens nærmere bestemmelse. 
19. Vederlag 
Medlemmer af bestyrelsen og de af 
bestyrelsen nedsatte udvalg modtager 
intet vederlag for deres arbejde, men er 
alene berettigede til at modtage 
godtgørelse i henhold til de af bestyrelsen 
fastsatte regler. 
Bestyrelsen kan beslutte at ansætte lønnet 
medhjælp til at forestå foreningens 
daglige drift. 
 
(Således vedtaget på stiftende møde d. 8. 
juni 1974 samt med ændringer vedtaget 
af repræsentant-skabet d. 11.10.75, d. 
30.10.76, d. 26.10.80, d. 9.10.82, d. 
6.10.84, d. 25.10.97, d.20.4.02, d.4/04.09, 
d. 10/4 10 samt senest den 9.04 11). 
 


