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Vedtægter for BENDULA
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Navn og hiemsted

Foreningens navn er BENDULA. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

kom m u ne.
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Formål

Foreningens hovedformål er at bekæmpe fattigdom ved at arbejde på at

forbedre børn og unges skole- og uddannelsesmuligheder iGambia.

Vi arbejder for at tegne sponsorater til uddannelse af børn af fattige
gambianske forældre.

Vi arbejder for at skabe gode forhold for gambianske lærere i deres virke.

Foreningens hjælper fattige børn ved at betale for deres skolegang,

fortrinsvis ved

- Anne Marie Javouhey Academy i Brusubi

- Song Kunda Basic Circle School i Song Kunda

Foreningen stØtter endvidere udvalgte elevers uddannelse efter
grundskoleforløbet.

Herudover er formålet at stØtte lærerne på bedste vis med bl.a.

u ndervisningsmaterialer, ku rser m. m.

Endvidere hjælpes med vedligeholdelse af skoleinventar og -bygninger.
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Medlemmer og kontinpent

Som medlemmer optages alle, der Ønsker at stØtte foreningens arbejde.

lntet medlem hæfter for foreningens gæld.

Foreningens med lemmer er en keltpersoner, selskaber, institutioner og

erhvervsvirksomheder, som Ønsker at stØtte op om foreningens formål og

aktiviteter.

Genera lforsa m I i ngen fastsætter med Iemskonti ngent, som opkræves ved

bestyrelsens foranstaltning efter nærmere af bestyrelsen fastsatte

retningslinjer.
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Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj.

Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpelt stemmeflertal i de på

dagsordenen opfprte sager. Afstemning sker ved håndsoprækning, med

mindre skriftlig afstemning ønskes af mindst en person.

lndkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med brev eller e-mail

skriftligt til alle medlemmer. Emner, der ønskes optaget på dagsordenen

og drøftet på generalforsamlingen, skalvære bestyrelsen i hænde senest

en uge før. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
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L. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen, med foreningens virksomhed i det
forløbne år

3. Beretning fra evt. projektgrupper

4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til
godkendelse

5. lndkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget

7. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 14 dages

varsel, når et flertal i bestyrelsen skriftligt kræver det eller 2/3 af

medlemmerne ønsker det.
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Bestvrelsen
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5 medlemmer. Medlemmer vælges for to år ad gangen med almindeligt

stemmeflertal. I lige år vælges mindst to bestyrelsesmedlemmer, i ulige år

vælges mindst tre.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmØde efter
generalforsamlingen.

Møderne afholdes når formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer

ønsker det.

Bestyrelsen varetager foreningens overordnede styring i henhold til
foreningens formål og vedtægter. Bestyrelsen fastsætter selv sin

forretningsorden og rammerne for foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to
bestyrelsesmedlemmer er mødt.

Regnskabsåret går fra 0L.01. - 3L.12.
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Arbeidsgru ppe udenfor bestvrelsen

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til at varetage

foreningens forskellige aktiviteter. De enkelte grupper vælger en

kontaktperson, som er ansvarlig for at gruppens virke er i

overensstemmelse med foreningens formå1.

Arbejdsgruppens formål skal være at udarbejde nye ideer til indtjening til
gavn for foreningens formå1.
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Vedtægtsænd ringer

Ændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de

fremmØdte skal stemme for ændringen.
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Opløsnins

Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte
stemmer herfor.

Opløses foreningen tilfalder alle midler ubeskåret vores partnerforening i

Gambia B.E.G.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 30. septemb er 2020
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