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§ 1 Navn 
 

 Foreningens navn er Sager der Samler og har hjemsted i Aarhus. 
 
§ 2 Formål 
 

• Foreningen styrker handlekraft i fællesskab og arbejder for at gøre det lokale 
og hverdagsnære engagement til en afgørende drivkraft i omstillingen til et 
mere menneskeligt, bæredygtigt og demokratisk samfund. 

• Foreningen driver en hverdagsaktivistisk platform i Aarhus med 
udgangspunkt i tre dogmer: Start i egen livssituation. Gør noget med (ikke 
for) andre. Begynd der, hvor du ikke skal spørge om lov eller bede om penge. 

• Foreningen arbejder for at samle mennesker på tværs af sædvanlige skel og 
understøtter ikke initiativer der er ekskluderende, diskriminerende, 
partipolitiske eller drevet af snævre egeninteresser. 

• Foreningen er uafhængig og selvejende.  
 
 
§ 3 Ledelse 
 

 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle Foreningens anliggender. 
Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægtsbestemmelser vedrørende 
Foreningen. 

 

 Foreningen afholder én gang årligt i marts måned en ordinær generalforsamling 
med en dagsorden, der som minimum indeholder følgende punkter: 

 
o Valg af dirigent 
o Bestyrelsens beretning 
o Godkendelse af regnskab 
o Godkendelse af budget og kontingent 
o Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
o Valg til bestyrelse 
o Valg af revisor 
o Eventuelt 

 

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og 
skal indkaldes, når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav 
herom med angivelse af begrundelse. 
 

 Foreningens daglige ledelse er dens bestyrelse, der består af 7 medlemmer, 
hvoraf én er formand. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

 Bestyrelsesmedlemmer forudsættes at have engagement, kreativitet og netværk, 
som kan styrke arbejdet med Foreningens formål. I sammensætningen af 
bestyrelsen tilstræbes en mangfoldighed af baggrunde og kompetencer 
herunder: en god repræsentation af aktive medlemmer, økonomisk/juridisk 
erfaring, visionært samfundsudsyn og erfaring med social innovation og 
samskabelse. 

 

 Bestyrelsen vælges ved simpelt flertal på den ordinære generalforsamling for en 
periode på 2 år ad gangen, idet genvalg kan ske. 

 



Vedtægter for Sager der Samler 
 
 

Vedtægter for Sager der Samler  2/3 

 Beslutninger træffes i bestyrelsen ved simpelt flertal. Dog tilstræbes det så vidt 
muligt at skabe konsensus omkring alle væsentlige beslutninger. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når 
et flertal heriblandt formanden er til stede. 

 

 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i 
forening.  

 
 
 
§ 4 Medlemsforhold 
 

 Foreningen vil gennem aktive medlemskaber skabe et engageret fællesskab af 
mennesker, der bakker op om Foreningens arbejde og udvikling.  

 

 Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for 
Foreningens formål 

 

 Mindst to gange om året mødes medlemmerne og bestyrelsen for gensidigt at 
inspirere hinanden, tage temperaturen på arbejdet i Foreningen og have dialoger 
om væsentlige temaer i forhold til udviklingen af Foreningen. 

 

 Bestyrelsen er beslutningsorgan i forhold til optagelse af nye medlemmer i 
Foreningen. 

 

 Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til Foreningens bestyrelse.  
 

 Et medlemskab kan ophøre ved eksklusion, såfremt Foreningens bestyrelse og 
et efterfølgende flertal på en generalforsamling finder, at medlemmet ikke 
overholder gældende lovgivning eller i øvrigt ikke lever op til Foreningens formål.  

 
§ 5 Økonomi 
 

 Eventuelle overskud, der skabes i Foreningen, skal til enhver tid geninvesteres i 
arbejdet med Foreningens formål. 

 

 Bestyrelsen kan vælge at antage konsulentbistand eller lønnet arbejde, også fra 
medlemmer. Aflønning skal være fair og ske på markedsmæssige vilkår. 

 

 Bestyrelsen arbejder for at skabe grundlag for en bæredygtig ledelse og drift af 
Foreningen, der ikke alene afhænger af ulønnet arbejde.  

  

 Det påhviler bestyrelsen at sikre fuld transparens i alle økonomiske forhold 
omkring Foreningens aktiviteter og drift. 

 

 Medlemmer opkræves et årligt kontingent som fastsættes af 
generalforsamlingen.  

 

 Foreningen kan skabe indtægter gennem aktiviteter, der er i overensstemmelse 
med Foreningens formål. Indtægter kan f.eks. komme fra: 
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o Donationer fra medlemmer, samarbejdspartnere, fonde eller sponsorer 
o Rådgivning og konsulentydelser 
o Samarbejde med andre samfundsaktører omkring initiativer 
o Samarbejde med andre samfundsaktører omkring udvikling og drift af 

læringsplatforme for studerende, arbejdssøgende og medarbejdere. 
o Ekstern finansiering af initiativer i Foreningen 
o Ekstern finansiering af projekter vedrørende forskning og formidling 

 

 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningen med Foreningens til 
enhver tid værende formue. Foreningens stiftere, ledelse eller medlemmer hæfter 
således ikke på nogen måde for Foreningens forpligtelser. 

 
§ 6 Regnskab og revision 
 

 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 

 Årsregnskabet revideres af en kritisk revisor, der vælges af den ordinære 
generalforsamling for to år ad gangen. Valg eller genvalg til revisor kan finde 
sted. 

 
§ 7 Vedtægtsændringer 
 

 Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 
af de afgivne stemmer. 

 
§ 8 Opløsning 
 

 Til Foreningens opløsning eller fusion med andre foreninger kræves vedtagelse 
på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. 

 

 Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny 
generalforsamling, på hvilken opløsning eller fusion kan vedtages med 2/3 
majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 

 

 Ved Foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse 
med Foreningens formål.  
 


