§1. Navn
Foreningens navn er Refugees Welcome, grundlagt i 1986 under navnet Komiteen Flygtninge Under Jorden.
§2. Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.
§3. Status og formål
Foreningen er en selvejende, humanitær, almennyttig forening. Foreningens formål er: • at yde individuel
rådgivning, støtte og konkret sagsbehandling til asylansøgere og flygtninge, herunder udokumenterede • at
udbrede kendskabet til flygtninges forhold og baggrund i den danske befolkning • at være fortaler for
flygtninges rettigheder og respekten for FNs Flygtningekonvention • at dokumentere og indsamle viden
omkring flygtninge i Danmark og i resten af verden. • at bidrage til flygtninges integration i det danske
samfund og modvirke diskrimination. • at sætte dagsordener og deltage i debatten omkring flygtninge.
§4. Medlemskab:
Enhver, som aktivt har meldt sig ind i foreningen Refugees Welcome via hjemmesiden eller personligt
fremmøde bliver registreret som medlem. Som medlem bliver man indkaldt til årlige og ekstraordinære
generalforsamlinger, hvor man har stemmeret.
Kontingent og gaver:
For at blive medlem af Refugees Welcome skal man betale det årlige medlemskontingent, som er fastsat til
200 kr. Kontingentet kan betales på én gang eller deles op over flere måneder. Det er muligt for et medlem
både at betale kontingent og give gaver til foreningens arbejde. De første 200 kr. på et år vil blive
registreret som medlemskontingent, og alt derover bliver betragtet som en gave og vil fremgå som sådan i
foreningens regnskab.
§5. Økonomi, regnskab og revision
Foreningen er primært baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Bestyrelsen kan beslutte at udbetale
honorar for udførelse af specifikke arbejdsopgaver indenfor foreningens formål.
Foreningens indtægter baseres på private bidrag, salg af artikler eller ydelser samt midler fra puljer, fonde
eller virksomheder. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en valgt registreret
eller statsautoriseret revisor, som er valgt af for 1 år ad gangen. Regnskabet underskrives af bestyrelsen.
generalforsamlingen
§6. Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3, højst 5 aktive medlemmer og 1
eller flere suppleanter. Medlemmer til bestyrelsen kan vælges for 1 eller 2 år ad gangen med simpelt flertal
blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede. Genvalg kan finde sted. Det bør
tilstræbes, at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer har mindst 1 års kontinuitet og erfaring i bestyrelsen.
Valgbare er alle aktive medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, talsmand og kasserer.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens virke og økonomi, herunder indsamlingen. Bestyrelsesmøder
indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden skønner det
nødvendigt. Der skal afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde hvert år. Ethvert bestyrelsesmedlem kan dog med
skriftlig begrundelse og forslag til dagsorden forlange, at bestyrelsen indkaldes med mindst 1 uges varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Hvis formanden kommer i mindretal, indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling. På bestyrelsesmøder tages stilling til optag af nye aktive medlemmer
og andre aktuelle emner. Beslutningsreferat af møderne udsendes af formanden. Suppleanter inviteres til
bestyrelsesmøder og modtager referat, men har i øvrigt status som aktive medlemmer.

Optagelse i bestyrelsen:
Medlemmer, som ikke er frivilligt aktive i foreningen, kan blive godkendt som valgbare til bestyrelsen. Hvis
et medlem vil stille op til bestyrelsen, skal en ansøgning med grundlag for kandidatur være bestyrelsen i
hænde mindst 2 uger inden Generalforsamlingen.
Medlemmer, som er frivilligt aktive i foreningen, kan stille op til bestyrelsen uden grundlag for kandidatur.
For at blive betragtet som et aktivt medlem kræves som udgangspunkt en fast tilknytning som praktikant
eller frivillig i mindst 6 måneder eller en tilsvarende aktiv indsats for foreningen. Tilsvarende aktiv indsats
bliver aftalt og afgjort af bestyrelsen. Der oprettes løbende en fortegnelse over aktive medlemmer.
§7. Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
§8. Generalforsamlingen
Der afholdes i tidsrummet maj-august hvert år generalforsamling, som indkaldes med tre ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
denne. Stemmeret har medlemmer, som omtalt under §4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, med
mindre en enig bestyrelse beslutter at tillade det undtagelsesvis, pr. valg.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
1) Valg af dirigent + referent
2) Bestyrelsens beretning, herunder fremlæggelse af liste over aktive medlemmer som vedtaget på årets
bestyrelsesmøder.
3) Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse, med angivelse af navnet på den eller de, der er på valg jfr. §6
6) Valg af revisor
7) Evt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen mener det er nødvendigt, eller når en tredjedel
af de aktive medlemmer ønsker det. En sådan skal afholdes, hvis bestyrelsen på grund af udtræden bliver
mindre end de krævede tre medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 2 ugers
varsel og senest en uge efter at begæring er modtaget. Der tages beslutningsreferat fra
generalforsamlinger.
§9. Vedtægtsændringer og opløsning
Ændringer af disse vedtægter eller opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor
mindst to tredjedele af de aktive medlemmer er til stede, og hvor mindst to tredjedele heraf stemmer for.
2/3 af de fremmødte aktive medlemmer og 2/3 af de tilstedeværende støttemedlemmer skal stemme for.
Hvis der ikke er 2/3 af foreningens aktive medlemmer til stede, men forslaget vedtages med 2/3
stemmeflertal blandt de fremmødte kan der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling på hvilken
forslaget kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte aktive medlemmer. I tilfælde af opløsning
doneres eventuelt nettooverskud tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv. som er
hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/SØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde
almennyttigt formål.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 18. november 2018.
Se bestyrelsens underskrifter på følgende side.

