
Land ofHope 

Vedtægter 

§1
Stiftelse, hjemsted 

Den humanitære forening Land ofHope er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Aarhus 
kommune. 

§2
Vision, mission/formål og værdier 

Vision 
En verden, hvor ingen børn lider under voksnes overtro. 

Mission/formål 
Vi redder uskyldige børn, der anklages for at være hekse, fra udstødelse, tortur og død. Med omsorg, 
beskyttelse og uddannelse for børnene og oplysning til deres lokalsamfund, bygger vi fundamentet for en 
fremtid, hvor børn bliver rustet til at udvikle sig som selvstændige, aktive og sociale individer, der bidrager 
positivt til lokalsamfundets udvikling. 

Værdier 
Børns rettigheder er grundstenen i vores arbejde. For at sikre alle børn et værdifuldt liv med kærlighed,
tryghed, uddannelse og fremtidsperspektiver, er det nødvendigt, at overtroiske samfund bliver udviklet i en 
mere oplyst retning. 

Foreningens værdisæt: 

• Uddannelse
• Børns rettigheder
• Inddragelse
• Udvikling
• Vedholdenhed
• Troværdighed
• Uafhængighed

§3
Medlemskab 

Enhver, der støtter foreningens formål, kan blive medlem af Land ofHope, medmindre særlige grunde måtte 
tale imod. 

Politiske organisationer, der kræver medlemskab af et bestemt parti, kan ikke optages som medlem. 

Optagelse som medlem i foreningen sker via foreningens hjemmeside www.landofhope.dk 



Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens 
formålsbestemmelser. 

Foreningens bestyrelse kan udpege æresmedlemmer, som er undtaget fra at betale kontingent. 

§4
Udmeldelse 

Udmeldelse sker via login på foreningens hjemmeside. 

Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. 

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen 
afvikles. 

Udtrædende medlemmer har ingen krav på andel af foreningens formue. 

§5
Kontingent 

Foreningen tilbyder to kontingenter. Et årligt kontingent til kr. 100,- og et månedligt kontingent til et valgfrit 
beløb pr. måned (dog minimum kr. 20,-). 

Afhængig af kontingent trækkes pengene en gang om måneden (første hverdag) eller en gang årligt. 

Ved indmeldelse trækkes første betaling med det samme. 

§6
Udelukkelse og eksklusion 

Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem skal udelukkes midlertidigt eller ekskluderes. 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommende direkte eller indirekte 
handler til skade for foreningen, modarbejder foreningens formål, optræder illoyalt i forhold til foreningens 
værdier, mission/formål eller vision, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. 

§7
Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. 

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire 
ugers varsel enten på foreningens hjemmeside eller pr. mail. 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 



Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmer sammen med dagsorden og det reviderede 
regnskab, således at det er tilgængeligt for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som har været medlemmer i minimum 3 måneder, 
og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeafgivning ved fuldmagt kan finde sted. Et menigt medlem kan maksimalt råde over 3 fuldmagter på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen samt selskabets direktør er ikke begrænset af antallet af fuldmagter. 

En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med 
revisorens påtegning og underskrift. 

Årsrapporten skal være tilgængeligt for medlemmerne 1 uge før generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt redegørelse for støtte af projekter det kommende år. 
3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning og godkendelse af årsrapport 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7) Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 
9) Eventuelt 

§8 
Generalforsamlingens ledelse 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. 

Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræver dog kvalificeret flertal jf. § § 15 og 16. 

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på 
forlangende. 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af 
dirigenten. 

§9 
Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1 % 
af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med 
angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 



Generalforsamlingen skal være indkaldt senest fire uger efter begæringens modtagelse. 

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som 
for den ordinære generalforsamling. 

§ 10
Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg eller ansætte lønnede eller ulønnede personer til varetagelse af 
løbende eller enkeltstående opgaver. 

Bestyrelsen kan ansætte en/flere direktører til forståelse af foreningens daglige ledelse. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3/5 af dens medlemmer, herunder formanden eller 
næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. 

Medlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i lige 
år og 2 medlemmer i ulige år. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret jf. § 9 og er i besiddelse af en ren 
straffeattest. 

Bestyrelsen kan i tilfælde af vakance i valgperioden, supplere sig selv. Valget skal godkendes på den 
næstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv 
forretningsordenen. 

Der afholdes bestyrelsesmøder, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3/5 af bestyrelsen finder det 
nødvendigt. Der afholdes mindst to årlige bestyrelsesmøder. 

Afholdelse af bestyrelsesmøder kan foregå fysisk eller via elektroniske løsninger. 

Direktøren er forpligtet og berettiget til at deltage på møder i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen kan vælge en suppleant for hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. 

Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. 

§ 11
Den daglige ledelse 

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse. 

Bestyrelsen kan ansætte en/flere direktører til varetagelse af foreningens daglige ledelse. 



Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørernes ansættelse og de nærmere regler for direktørernes 
kompetence. 

En direktør kan samtidig være medlem af bestyrelsen. En direktør kan dog ikke vælges til formand for 
bestyrelsen. 

§ 12
Regnskab 

Foreningens regnskabsår løber fra d. I. januar til den 31. december. 

Årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 

§ 13
Revision 

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, som vælges hvert år på den 
ordinære generalforsamling. 

§ 14
Tegning og hæftelse 

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening eller af en direktør og 
formanden i forening. 

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale til opfyldelse af indgående 
forpligtelser. 

Godkendelse af betalinger foretages af 2 medlemmer i forening. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som 
påhviler foreningen. 

§ 15
Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægterne kan kun foretages på generalforsamlingen, når mindst to tredjedele af de afgivne 
stemmer på en generalforsamling har stemt for. 

Forslag om vedtægtsændringerne skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen. 

§ 16
Opløsning 



Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling eller som et punkt på den ordinære generalforsamling. 

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer på den 
ekstraordinære/ordinære generalforsamling har stemt for, og denne beslutning skal bekræftes med samme 
flertal på en ny generalforsamling, der afholdes inden 3 måneder. 

I tilfælde af opløsning af foreningen skal eventuelle aktiver eller provenu ved salg af alctiver efter 
bestyrelsens beslutning anvendes til humanitærhjælp i andre foreninger, der har samme interesse i at give 
børn i Afrika et mere værdigt liv. 

Såfremt der ikke efter bestyrelsens skøn findes egnede foreninger, skal eventuelle aktiver realiseres bedst 
muligt, og den samlede foreningsformue skal doneres til foreningen Børns Vilkår eller en lignende forening, 
såfremt denne på dette tidspunkt ikke eksisterer. 


