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Vedtægter for Aalborg Pride.
§ 1. Foreningens navn og hjemsted
1.1
1.2

Foreningens navn er Aalborg Pride.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune - Nordjylland. Adressen fastsættes af bestyrelsen.

§ 2. Formål
2.1

Foreningens formål er:
- At skabe et kulturelt, socialt sammenhold, fællesskab og arrangementer for LGBT+ personer, så længe
disse ikke konflikter med dansk lov.
- At medvirke til formidling og oplysning af og omkring foreningens målgruppe ved information og
arrangementer.
- Informere om LGBT+ pride opståen og virke samt politisk vigtighed i forhold til at skabe
ligestilling ifl. Loven uanset seksuel/kønsidentitet.
- At agere talerør for LGBT+ personer i samarbejde med andre LGBT+ foreninger.

§ 3. Mission
3.1

Foreningens målsætning er:
- At afholde Aalborg Pride 1 gang om året, som har fokus på oplysning af og omkring livet som LGBT+
person i Aalborg og Nordjylland, men også varetager et bredere LGBT+ perspektiv både nationalt og
internationalt.
- Løbende at arrangere og informere om LGBT+ relevante arrangementer, som har fokus på at skabe tiltag
og social lighed for LGBT+ personer.
At støtte op om LGBT+ arbejde i Nordjylland.

§4. Medlemmer
4.1
4.2
4.3

Forening kan optage enhver person, der sympatiserer med foreningens formålsparagraf §2 stk. 2.1.
4.1.1 Foreningen skelner mellem supportere og medlemmer.
Fortegnelse over medlemmer, og andre fortrolige dokumenter, er kun tilgængelig for foreningens
bestyrelse, eller en af bestyrelsen udpeget stedfortræder. Alle har tavshedspligt i sager omfattende §4 stk.
4.2.
Medlemsperioden er løbende måned og et år fra indmeldelse.
4.4 Bestyrelsen foreslår på baggrund af det forgangne års erfaringer, et kontingentgebyr til godkendelse på
generalforsamlingen (se pkt §5.1)
4.5 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget
af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
4.6 En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 5. Kontingent og hæftelse
5.1
5.2
5.3

Generalforsamlingen fastsætter et årligt kontingent.
Bestyrelsen vælger et siddende bestyrelsesmedlem til at føre medlemsliste.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
5.4 Betales kontingent ikke vil dette betyde automatisk udmeldelse.

§ 6. Ordinær generalforsamling
6.1
6.2

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling holdes en gang årligt, inden udløbet af oktober måned og indvarsles via
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6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

Facebook, via egen hjemmeside samt via mindst et nyhedsmedie i miljøet, senest 14 dage før afholdelse.
Indkaldelsen skal som minimum indeholde oplysninger om tid og sted samt oplysninger om sidste frist for
indsendelse af forslag.
Forslag, der ønskes behandlet, skal tilsendes formanden på mail eller pr. brev, så formanden har det i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Den endelige dagsorden samt ordlyden af indkomne forslag, skal lægges ud på facebookbegivenhed senest
7 dage inden generalforsamlingen.
Medlemmer samt foreninger og virksomheder der er medlem har kun en stemme ved valghandlinger og
afstemning i øvrigt. Såfremt det ikke er virksomhedsindehaveren eller foreningsformand, der afgiver en
stemme ved generalforsamlingen, skal der foreligges en fuldmagt for den person, der afgiver stemme.
Ingen kan som fuldmægtigt på generalforsamlingen repræsentere mere end ét medlem.
Alle beslutninger på generalforsamlingen, med undtagelse af beslutninger jf. §7, træffes ved almindelig
flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer ifølge
§4 stk. 4.3 har stemmeret.
Enhver, der er medlem ifølge §4 stk. 4.3 er valgbar til bestyrelsen. Hvis et medlem er forhindret i at møde
op til generalforsamlingen og ønsker at opstille til bestyrelsen, kan dette gøres skriftligt. Bestyrelsen skal
have begæringen i hænde senest ved generalforsamlingens start.
Alle personvalg, hvor der opstiller flere, end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent.
3.
Valg af stemmetællere.
4.
Bestyrelsens aflægger beretning for foreningsåret.
5.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
6.
Fremlæggelse af budget.
7.
Indkomne forslag.
8.
Fastsættelse af kontingent.
9.
Valg til bestyrelsen.
10. Valg af bestyrelsessuppleanter.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.
Der føres referat over generalforsamlingen, referatet godkendes af dirigenten.

§ 7. Vedtægtsændringer
7.1

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling og kræver en majoritet på 2/3 af
de fremmødte. Bliver en vedtægtsændring forkastet på generalforsamlingen, men således at der er et
simpelt flertal for ændringen, kan ændringen besluttes på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling ved simpelt flertal.

§ 8. Bestyrelsen
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
Bestyrelsesarbejde er ulønnet, dog dækkes omkostninger i forbindelse hermed.
Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges, således at formanden er på valg i ulige år og de resterende bestyrelsesmedlemmer er
på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand samt kasserer.
Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige drift af foreningen.
Forretningsudvalget består som minimum af formanden og kassereren.
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8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, ligesom bestyrelsen kan entrere med andre foreninger eller
virksomheder til løsning af bestyrelsens opgaver, såfremt dette findes nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpelt flertal.
Bestyrelsen vedtager selv mødefrekvens, såvel referatmetode. Dog skal der afholdes bestyrelsesmøde
minimum 14 dage efter at et medlem af bestyrelsen har ytret ønske om dette.
Bestyrelsen har ret til at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne, ligesom bestyrelsen har ret til at
invitere medlemmer, såvel som ikke medlemmer med til overværelse af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen
kan give gæster taleret men ikke stemmeret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
8.14 Ved frafald i bestyrelsen indtræder suppleanter. Hvis bestyrelsen vurderer det vigtigt, kan de indkalde
til ekstraordinær generalforsamling, så nye suppleanter kan vælges ind.

§ 9. Økonomi og tegningsret
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Regnskabsåret er 1. oktober - 30 september. Regnskabet skal gennemgås af en på generalforsamlingen
valgt revisor.
Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut. Til kontoen har formand, kasserer eller
næstformand prokura. Kassereren skal altid kunne få adgang til kontoposteringer.
Bestyrelsen kan meddele prokura til enkelt medlemmer.
Foreningen forpligtes ved aftaler indgået af formanden samt kassereren eller næstformanden samt
kassereren, eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Optagelse af lån og andre ekstraordinære dispositioner skal godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilførende formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10. Revision
10.1
10.2
10.3
10.4

Revisorerne, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne
har endvidere til opgave at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt.
Revisorerne kan løbende foretage kasseeftersyn.
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
Revisorerne informeres om løbende økonomiske dispositioner fra bestyrelsen.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling
11.1

Ekstraordinær generelforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når 1/4 af
medlemmerne skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes
behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade en ekstraordinær
generalforsamling afholde senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med
angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

§ 12. Ophør og eksklusion
12.1
12.2
12.3
12.4

Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftligt opsigelse af medlemskabet. Forudbetalt kontingent
tilbagebetales ikke.
Foreningen kan til enhver tid slette et medlem, som er i restance med kontingent.
Ophør af medlemskab medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
Bestyrelsen kan ved fuldstændig enighed ekskludere et medlem, der modarbejder eller udøver skadelig
aktivitet mod foreningen. Forud for en eksklusion skal det pågældende medlem indkaldelse til møde med
bestyrelse, for at have mulighed for at tale sin sag. Medlemmet har ret til at medtage en besidder.
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§ 13. Foreningens opløsning
13.1
13.2

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum,
vedtage, at foreningen opløses.
Foreningens eventuelle formue skal overdrages til en velgørende organisation, som understøtter LGBT
sagen. Den sidste opløsende generalforsamling afgør hvilken. Hvis fonde ønsker tilbagebetaling, skal dette
ske i overensstemmelse med pågældende kontrakt.

§ 14. Ikrafttrædelse
14.1

Nærværende vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2016 med
ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 16. januar 2018.

