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Vedtægter for Come Together Danmark  

 

 

 

§ 1 Come Together Danmark  

Stk. 1. Foreningens navn er Come Together Danmark  

Stk. 2. Foreningen Come Together Danmark har hovedkontor og sekretariat i Hinnerup 

Stk. 3. Come Together Danmark fungerer som hovedforening for alle lokalforeninger i 

organisationen.  

Stk. 4. Målgruppen for Come Togethers arbejde er sårbare unge, i alderen 16-35 år. 

§ 2 Formål  

Stk. 1. Foreningens formål er at oprette og støtte nye lokalforeninger i Danmark, som alle 

arbejder ud fra Come Together Danmarks overordnede målsætning – Come Together 

Danmark er en nonprofit organisation, som bygger på frivillige og ulønnede personer i 

lokalforeningerne, og som har et overordnet almennyttigt formål, hvor målet er at øge de 

unges trivsel og bryde den negative sociale arv, sikre sårbare unge et bedre liv og give dem et 

bedre fodfæste i voksenlivet.  

Stk. 2. Come Together Danmark kan støtte lokalforeningerne med økonomisk hjælp, hjælp til 

fundraising og hjælp i forbindelse med problemstillinger i lokalforeningerne. 

Lokalforeningernes opgave er herefter at bruge midlerne til at oprette mentorfællesskaber 

(mentorer og mentees), skabe en organisering og sikre kontakt til lokale 

samarbejdspartnere.  

Stk. 3. Come Together Danmark sætter nye initiativer i gang i samarbejde med 

lokalforeningerne.  

Stk. 4. Come Together Danmark samarbejder med kommuner og ministerier, hvor målet er 

at hjælpe målgruppen med at øge deres trivsel og bryde den negative sociale arv, sikre 

sårbare unge et bedre liv og give dem et bedre fodfæste i voksenlivet.   

Stk.5. Come Together Danmark samarbejder med humanitære foreninger og fonde, hvor 

målet er at hjælpe målgruppen.  

Stk.6. Come Together Danmark evaluerer løbende foreningens resultater i forhold til 

foreningens overordnede målsætning. Come Together Danmark hjælper lokalforeningerne 

med synliggørelse af lokalforeningens virke.  

Stk.7. Come Together Danmark etablerer et sekretariat til at varetage foreningens 

målsætning. Sekretariatets personale er aflønnet efter gældende regler. Se bilag 1. 
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§ 3 Organisering  

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse. 

 Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

§ 4 Medlemskab  

Stk. 1. Come Together Danmarks lokalforeninger er automatisk medlemmer af Come 

Together Danmark. Ved afstemninger har lokalforeningerne kun en 1 stemme.  

Stk. 2. Medlemskabet er uopsigeligt. 

Stk. 3. Come Together Danmark hæfter ikke for lokalforeningernes dispositioner. 

§ 5 Bestyrelsen  

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 - årig periode på den årlige 

generalforsamling. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Stk. 3. Formanden, kassereren og John Mitchell tegner foreningen.  

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er 

nødvendige for foreningens drift. 

Stk. 5. Der afholdes principielt ordinært møde en gang i kvartalet. På møderne er 

sekretariatet repræsenteret.  

Stk. 6. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.  

§ 6 Regnskab og revision  

Stk. 1. Come Together Danmarks regnskab følger kalenderåret og aflægges for 

generalforsamlingen til godkendelse.  

Stk. 2. Come Together Danmark samarbejder med et godkendt og registreret revisionsfirma, 

som reviderer foreningens regnskaber. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning 

af foreningens revisor. 

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 

tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen 

personlig hæftelse. 

§ 7 Generalforsamlingen  

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær 

generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar kvartal.  

Stk.2. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem 

bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer. 

Stk. 3. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  
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Stk. 4. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:  

• Valg af dirigent og referent.  

• Bestyrelsens beretning (formandsberetning).  

• Fastsættelse af evt. medlemskontingent i lokalforeningerne 

• Godkendelse af regnskab.  

• Valg af revisor. 

• Indkomne forslag.  

• Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

• Evt.  

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og 2 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.  

Stk. 7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på mail til bestyrelsens 

medlemmer samt til formændene for lokalforeningerne. Indkaldelsen annonceres også på 

Come Together Danmarks hjemmeside. Dagsorden og indkomne forslag angives i forbindelse 

med indkaldelsen.  

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling  

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, hvis mindst 1/3 

af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.  

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 

varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære 

generalforsamling har samme bemyndigelse som den ordinære.  

§ 9 Udelukkelse og eksklusion  

Stk.1. Et medlem (Lokalforening) kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes 

opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har 

tilsidesat sine medlemspligter i forhold til foreningens overordnede målsætning og etiske 

retningslinjer og frivillighedspolitik.  

§ 10 Vedtægtsændringer  

Stk.1. Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer er for forslaget.  

§ 11 Foreningens opløsning  

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.  

Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse 

foreningen.  

Stk. 3. Ved en eventuel opløsning af foreningen Come Together Danmark træffes beslutning 

om anvendelse af foreningens formue til humanitære, almenvelgørende eller på anden 
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måde almennyttigt formål beliggende i EU/EØS. Denne beslutning kan vedtages med 

almindeligt stemmeflertal blandt de på den sidste generalforsamling deltagende 

stemmeberettigede personer.  
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