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Vedtægter for Foreningen Borgerretsbevægelsen 
  (Gyldig iht. Generalforsamlingens beslutning af 17.04.2016) 

 

§1 Foreningens navn og hjemsted  

Borgerretsbevægelsen 

Hjemstedet er den til enhver tid siddende formands postadresse. 

 §2 Formål 

Borgerretsbevægelsen er en tværpolitisk bevægelse, hvis opgave er at organisere aktive borgere, ikke at 

sagsbehandle, men rejse principielle sager overfor myndigheder og det politiske system, således at 

landets love overholdes og borgernes rettigheder ikke tilsidesættes. 

§3 Organisation 

Foreningen Borgerretsbevægelsens overordnede ledelse er Generalforsamlingen, som består af 

medlemmer med gyldigt medlemsskab. 

Generalforsamlingen vælger: 

 En bestyrelse på 3-5 personer  

 1 suppleant for Bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, dog således at mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg 

hvert år. Suppleant er på valg hvert år. 

§4 Generalforsamlingen 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel gennem foreningens eget 

"netværk", ved brev eller ved annoncering i dagspressen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 

inden udgangen af april måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 

4. Indkommende forslag - skal være modtaget på sekretariatet senest 4 uger før generalforsamlingen 

5. Valg, jvf. §3 

6. Eventuelt 
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 §5 Foreningen Borgerretsbevægelsens Bestyrelse 

Foreningen Borgerretsbevægelsens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, jvf. §3. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.  

Den nyvalgte bestyrelse søger tilvejebragt nødvendigheden af valg af revisor. 

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Tegningsretten for foreningen har formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen. 

I formandens forfald tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen. 

 

 §6 Medlemskab 

For alle. 

Det forudsættes, at foreningens medlemmer: 

A. arbejder i henhold til foreningens formål 

B. arbejder i overensstemmelse med foreningens etiske regler og standarder. 

C. indbetaler det til enhver tid på generalforsamlingen godkendte kontingent. 

 §7 Ophør af medlemskab 

A. ved skriftlig udmeldelse 

B. ved slettelse pga. restance 

C. ved eksklusion, hvis foreningens etiske regler ikke overholdes 

Beslutningen om eksklusion i henhold til pkt. C træffes af bestyrelsen med almindeligt flertal, og 

meddeles umiddelbart herefter skriftligt til medlemmet. Det berørte medlem kan derefter indenfor en 

måned fra bestyrelsens beslutning kræve spørgsmålet behandlet på en generalforsamling, ordinær eller 

ekstraordinær, hvor beslutningen om eksklusion for at have virkning skal bekræftes med 3/4 af 

stemmerne blandt de tilstedeværende. 

Udtrådte medlemmer har intet krav på andele af foreningens formue. 

 §8 Kontingent/finansiering 

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. 

Foreningen Borgerretsbevægelsen søges herudover finansieret ved fonde, sponsorer og annoncestøtte? 

Bidrag fra offentlige og private virksomheder? 

 §9 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 
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§10 Ekstraordinær generalforsamling 

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. 

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. 

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. 

Dagsordenen skal motiveres. 

 §11 Etiske retningslinier 

Bestyrelsen er berettiget til at afgive responsa til medlemmer, domstole, advokater og andre, der ønsker 

dens udtalelse om, hvorvidt et givet forhold er stemmende med de etiske regler for 

Borgerretsbevægelsen. 

Medlemmerne er pligtige til at efterleve de til enhver tid gældende etiske regler for 

Borgerretsbevægelsen. Tilsidesættelse af Borgerretsbevægelsens etiske regler kan medføre eksklusion. 

 §12 Modarbejdelse af foreningens interesser 

Såfremt et medlem modarbejder foreningens interesser, driver sit virke og/eller sin virksomhed i strid 

med de vedtagne etiske regler for Borgerretsbevægelsen, eller tilsidesætter sine forpligtelser i medfør til 

disse vedtægter, kan klager herover indgives til bestyrelsen, som efter forhandling med det pågældende 

medlem kan henstille, at medlemmet udmelder sig af foreningen, subsidiært ekskluderes medlemmet af 

foreningen. 

§13 Regnskab 

Regnskabsåret for Borgerretsbevægelsen er kalenderåret, og regnskabet revideres af den af 

generalforsamlingen valgte revisor. 

 §14 Opløsning 

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære 

generalforsamlings fremmødte medlemmer. 

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. 

 

---oOo--- 

Foreningen Borgerretsbevægelsen er stiftet den 19.04.2015. 

- Stig Gerdes, Formand 

- Bente Stenfalk, Næstformand 

- Jakob Skjoldan, Kasserer 


