Vedtægter for Frivilligcenter Roskilde
§ 1 Navn og hjemsted
Navn : Frivilligcenter Roskilde
Hjemsted: Roskilde Kommune
§ 2 Formål
Frivilligcenter Roskilde har til formål at bidrage til gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats der
gavner det sociale liv, sundhed og trivsel for borgerne i Roskilde kommune.
§ 3 Ydelser
Frivilligcenter Roskilde skal i samarbejde med Roskilde Kommune tilbyde de frivillige foreninger,
organisationer, grupper og enkelt personer (herefter ”foreningsmedlemmer”), med et social formål i Roskilde
Kommune følgende ydelser (jf. samarbejdsaftalen):







Foreningsservice (f.eks. udlån af lokaler, printer og kopimaskine, tilbyde hjælp med at lave
ansøgninger til puljer og fonde, hjælpe med at gøre foreningerne synlige i lokalsamfundet – herunder
trykning af pjecer, arrangere kurser og foredrag)
Frivilligformidling (formidle frivillige og brugere til foreningerne)
Projektbistand (hjælpe foreningerne med at starte og udvikle projekter)
Borgerinformation (vedligeholde den sociale vejviser, afholde borgermøder, informationsbutik)
Netværksdannelse (skabe netværk mellem foreninger)

§ 4 Medlemmer
Frivilligcenter Roskilde arbejder for to målgrupper inden for frivilligområdet.
Den ene målgruppe er frivillige sociale foreninger, samt grupper og organisationer, hvis medlemmer primært
beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde.
Den anden målgruppe består af enkeltstående eller flere borgere i Roskilde Kommune, som er aktive frivillige
uden nødvendigvis at være medlem af en forening eller gruppe – de såkaldte nye frivillige.
Disse målgrupper kan blive medlem af Frivilligcenter Roskilde.
Medlemmet skal kunne til slutte sig og efterleve Frivilligcenter Roskildes formål.
Følgende skal endvidere være opfyldt:
 Foreningerne skal være selvstændige og organiseret med vedtægter eller med et skriftligt formuleret
formål.
 Øvrige medlemmer skal have et skriftligt formuleret formål.
 Formålet med aktiviteterne skal være til gavn for andre end én selv og egen familie/slægtninge.
 Indsatsen skal primært være frivillig og ulønnet.
Bestyrelsen beslutter, hvem der kan blive medlem ud fra de ovennævnte kriterier.
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Ved indmeldelse skal foreningsmedlemmet udfylde en indmeldelsesformular og indbetale kontingent.
Kontingent for medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemskab tæller fra den dato, hvor
kontingent er indbetalt på Frivilligcenter Roskildes bankkonto.
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger Frivilligcenter Roskildes
formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3’s flertal af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.
§ 5 Valggrupper
Foreningerne er opdelt i følgende særskilte valggrupper:
1. Social
2. Ældre
3. Sygdom, patient, handicap
Bestyrelsen beslutter foreningsmedlemmets tilhørsforhold i valggrupperne.
§ 6 Generalforsamling
Den øverste myndighed er generalforsamlingen. Det enkelte foreningsmedlem udpeger 1 stemmeberettiget
repræsentant.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med et varsel på 4 uger.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og
udsendes til alle foreningsmedlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.
Hver forening har 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode ved at hver valggruppe hvert år vælger 1
bestyrelsesmedlem fra egen valggruppe, så der i alt er 6 valgte bestyrelsesmedlemmer fra valggrupperne.
Desuden vælger hver valggruppe hvert år 1 suppleant for en 1 årig periode fra egen valggruppe.
Hvis en opstillet kandidat/suppleant til bestyrelsen ikke kan være til stede på generalforsamlingen, skal der
foreligge en skriftlig accept fra vedkommende på, at han/hun er villig til at modtage valg.
Udtræder et valgt bestyrelsesmedlem i en valgperiode indtræder suppleanten i det udtrædende medlems
valgperiode uagtet at suppleantens periode derved kan blive længere end 1 år.
Sundheds- og Omsorgsudvalget, eller den kommunale instans der har kompetencen hertil, udpeger 2
byrådsmedlemmer til bestyrelsen. Kommunens repræsentanter udpeges for byrådsperioden.
Bestyrelsen består dermed af 2 byrådsmedlemmer og 2 repræsentanter fra hver af de 3 valggrupper. I alt 8
bestyrelsesmedlemmer. Desuden 3 suppleanter, 1 fra hver deres valggruppe.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:







Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Mundtlig og skriftlig beretning fra bestyrelsen
Godkendelse af revideret regnskab
Orientering om budget samt fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
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Valg af suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis:



Et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller
Mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav derom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter ønsket er fremsat og indkaldes med mindst 4
ugers varsel.
Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære. Hvis ikke mindst halvdelen
af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på
generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.
§ 8 Bestyrelse
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen bliver bredt sammensat med
repræsentanter for de frivillige sociale foreninger og lokalmiljøet, som besidder forskellige relevante
kompetencer og erfaringer, eksempelvis inden for ledelse, strategi, frivilligt arbejde og lokalpolitik.
Bestyrelsen har følgende opgaver og ansvar:
 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formand og næstformand skal
vælges fra forskellige valggrupper. Disse poster kan således ikke varetages af en af byrådets
repræsentanter.
 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Frivilligcenter Roskildes virke.
 Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året.
 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 Centerlederen fungerer som sekretær for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i øvrigt indhente relevant juridisk og økonomisk rådgivning hos Roskilde kommune.
§ 9 Daglig ledelse
 Bestyrelsen varetager ansættelse og afskedigelse af lederen samt dennes løn - og ansættelsesvilkår
ud fra gældende overenskomster.
 Centerlederen har ansvaret for den daglige drift, og refererer til bestyrelsen.
§ 10 Økonomi
 Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med de
gældende regler og vejledninger.
 Frivilligcenter Roskilde hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke
personligt for Frivilligcenter Roskildes gæld.
 Regnskabet følger kalenderåret og udarbejdes senest med udgangen af marts måned.
§ 11 Vedtægtsændringer
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Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Opnås dette
ikke, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med
et flertal af de afgivne stemmer.
§ 12 Opløsning
Frivilligcenter Roskilde kan opløses hvis 2/3 af de deltagende repræsentanter på 2 af hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for.
Frivilligcenter Roskildes eventuelle overskud går til frivilligpuljen.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. januar 2009
Revideret ved ordinære generalforsamling den 28.04.2010
Revideret ved ordinære generalforsamling den 02.05.2011
Revideret ved ordinære generalforsamling den 29. marts 2012
Revideret ved ordinære generalforsamling den 26. marts 2019
Revideret ved ekstraordinære generalforsamling den 15. december 2020

Bestyrelsen, Frivilligcenter Roskilde

Bruno Skovgaard Jensen, formand

Ejner Jensen, næstformand

Guri Madsen, næstformand

Birthe K. Vinner Nielsen

Dennis Skernby

Ann Karin Vestergaard

Gitte Kronbak Nielsen, byrådet (A)

Jacob Søegaard Nielsen, byrådet (V)
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