Vedtægter – Mentornetværket Q 4400 i Kalundborg

Vedtægt for forening ”Mentornetværk Q 4400” senest justeret 21.marts 2012

§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Mentornetværk Q 4400”
Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune og er registreret i Erhverv og
Selskabsstyrelsen som en selvstændig forening under SE nr. 33311532.

§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel
forståelse i Kalundborg Kommune med udgangspunkt i medlemmernes interesse og
engagement. Det gøres bl.a. igennem:
 Mentorordning, der matcher kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
med frivillige mentorer, som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som
på anden vis er solidt forankret i det danske samfund
 Stærkt netværk, hvorigennem medlemmerne får faglig sparring,
erfaringsudveksling og støtter hinanden omkring deres rolle som mentor eller
mentee
 Netværksmøder, workshops, kurser og sociale aktiviteter for medlemmer
 Interessegrupper/undernetværk, der samles omkring en fælles interesse, fx
det danske sprog, kunst og kultur, motion og sundhed m.m.
 Via mentorforløb sikre formidling: information om det danske samfund, det
offentlige system, borgernes rettigheder og pligter, arbejdsmarkedet, den
danske kultur m.m.
Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for
virksomheden.
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig
foreningens formål.

§ 3. Medlemskab.
Styregruppemedlemmer er automatisk medlem af foreningen.
Man kan blive mentor, hvis man er aktiv på det danske arbejdsmarked eller på
anden vis er solidt forankret i det danske samfund, har et godt netværk og tid, lyst og
overskud til at støtte en kvinde med anden etnisk baggrund end dansk i at komme
videre i sin personlige og professionelle udvikling i Danmark.
Mentor skal møde mentee ligeværdigt og med respekt og anerkendelse af baggrund,
udfordringer og valg.
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Man kan blive mentee, hvis man er kvinde af anden etnisk baggrund end dansk,
ønsker at komme videre med sit liv i Danmark og er parat til at arbejde sammen med
en mentor om dette.
§ 4. Kontingent.
Foreningens medlemmer betaler ikke kontingent.

§ 5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver,
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i 1. kvartal.
Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Indkomne forslag
Valg af formand.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor
Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af styregruppen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, med
mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Revisor vælges for 1 år af gangen.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller
mindst 1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som
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ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den
foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 6. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af de aktive styregruppemedlemmer: 7 bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter.

§ 7. Bestyrelsens opgaver og virke:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen
i alle forhold.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling én gang årligt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2
gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde og referatet
godkendes på næstkommende styregruppemøde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
til stede.

§ 8. Budget, regnskab og formueforhold.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse
med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
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Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse
af den nødvendige kassebeholdning.

§ 9. Revision
Ved samlede tilskud på under 300.000 kr. revideres regnskabet af en af
generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af
bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i
sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Ved samlede tilskud på 300.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en
statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 10. Tegning
Foreningen tegnes af formand og næstformand.

§ 11. Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 12. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne
stemmer.

§ 13. Ophør:
Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
For at være beslutningsdygtig skal mindst ½ af foreningens stemmeberettigede
medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før
foreningen kan opløses.
Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til integrationsfremmende formål.
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Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. januar 2011
På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:
Nina Presskorn-Thygesen (formand)
Helle Laursen Petersen (næstformand)
Mette Schoilborg
Kikki Dong
Hanne Lejbach
Suppleanter
Mette Caspersen
Hanne Birgitte Petersen
Justeret vedtægter for Mentornetværket Q 4400 er vedtaget på
generalforsamling den 21. marts 2012
På samme generalforsamling valgtes som bestyrelse:
Nina Presskorn-Thygesen (formand)
Helle Laursen Petersen (næstformand)
Mette Schoilborg
Kikki Dong
Hanne Lejbach
Hanim Özcan
Liselotte Rørup
Suppleanter:
Mette Caspersen
Hanne Birgitte Petersen
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