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Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne 
 

Navn, Stiftelse og Hjemsted 

§1 

 

1. Organisationens navn er Sankt Vincent Grupperne. 

 

2. Sankt Vincent Grupperne blev stiftet d. 28. april 1959. 

 

3. Sankt Vincent Grupperne har hjemsted i Allerød Kommune. 

 

4. Sankt Vincent Grupperne har CVR nummer: 29669287 

 

 

Formål 

§2 

 

Sankt Vincent Gruppernes formål er: 

 

1. at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige, primært i udviklingslande. 

 

2. at informere gavegiverne om de aktuelle projekter, således at gavegiverne får større indsigt i 

levevilkårene for de mennesker foreningen vælger at støtte 

 

3. at sikre kontinuiteten i foreningens arbejde ved at udbygge og vedligeholde foreningens kontaktnet 

på modtagersiden i udviklingslandene samt på gavegiversiden i Danmark. 

 

Medlemskab 

§3 

 

1. Som medlem af Sankt Vincent Grupperne kan optages enkeltpersoner, institutioner, selskaber, 

firmaer, foreninger m.v. 

 

2. Ethvert medlem kan blive optaget i en lokalgruppe og herved blive repræsenteret ved årsmødet. 

 

3. Ved udtrædelse har et medlem ikke krav på tilbagebetaling af kontingent 

 

4. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser 

 

Kun medlemmer af Sankt Vincent Grupperne kan indgå i bestyrelser eller udvalg eller indtage ledende 

funktioner i Sankt Vincent Gruppernes arbejde, såvel lokalt som på landsplan. 
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Kontingent 

§4 

 

1. Medlemmer betaler medlemskontingent til Sankt Vincent Grupperne.  

 

Årsmødet 

§5 

 

1. Sankt Vincent Gruppernes højeste myndighed er årsmødet. I dette kan deltage et medlem af 

Ansgarstiftelsens pastoralråd, repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne, medlemmer af 

bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen som alle er stemmeberettigede. 

 

2. Ordinært årsmøde afholdes i maj måned. Det indkaldes skriftligt med mindst 28 dages varsel med 

angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde 

skriftligt senest den 15. april. Eventuelt indkomne forslag udsendes sammen med 

årsmødeindkaldelsen. 

 

3. På det ordinære årsmøde er dagsordenen som følger: 

 

a. Valg af dirigent 

b. Beretning fra bestyrelsen 

c. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

d. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen 

e. Indkomne forslag 

f. Orientering om planlagte aktiviteter 

g. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

i. I ulige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

ii. I lige år: Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem for 2 år 

h. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

i. Eventuelt 

 

4. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde og skal gøre dette på begæring af mindst en 

tredjedel af de stemmeberettigede. Indkaldelse sker efter samme regler som til ordinært årsmøde. 

 

Kapital 

§6 

 

1. Sankt Vincent Gruppernes kapital tilvejebringes ved: 

a. indbetalt kontingent 

b. indsamling i forbindelse med lokalgruppernes aktiviteter 

c. indsamling i de katolske menigheder i Danmark 

d. støtte fra fonde 

e. arv og legater 

 

 

2. Sankt Vincent Gruppernes drift er non-profit baseret. De indsamlede/modtagne gaver går alle til de 

http://www.vincentgrupperne.dk/


 

 

 

 

 

 

Sankt Vincent Grupperne 

CVR nummer: 29669287 

Bankkonto: Reg. nr. 3347, Konto nr. 0001097164 

www.vincentgrupperne.dk  

 

udvalgte projekter.  

 

3. Sankt Vincent Gruppernes aktiviteter er baseret på frivillig, ulønnet arbejde. 

 

4. Gavegivers udtrykkelige ønske om at tilgodese særlige projekter respekteres i videst muligt omfang. 

 

5. Sankt Vincent Grupperne kan til dækning af driftsomkostninger søge om tilskud hos relevante 

instanser.  

 

 

Bestyrelse. 

§7 

 

1. Den daglige ledelse og administration varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. 

 

2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

 

3. Pastoralrådet og lokalgrupperne udpeger hver ét medlem til bestyrelsen for en periode på to år i 

henholdsvis ulige og lige år. De resterende 5 bestyrelsesmedlemmerne og 2 suppleanter vælges på 

Årsmødet blandt de kandidater, der er indstillet af bestyrelsen. 

  

4. Bestyrelsens sammensætning samt ændringer hertil meddeles i den kvartårlige pjece og på 

hjemmesiden.  

 

5. Bestyrelsen udpeger iblandt dets medlemmer en Intern Revisor. 

 

6. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 møder om året. 

 

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede. Hvert 

bestyrelsesmedlem har én stemme. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende. 

 

8. Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder  

 

9. Bestyrelsen tegnes af formanden og kasseren i forening. 

 

Lokalgrupper og Repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne 

§8 

 

1. Et medlem, der frivilligt ønsker at arbejde for Sankt Vincent Grupperne, kan af bestyrelsen udpeges 

som Repræsentant for Sankt Vincent Grupperne. 

 

2. Repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne kan etablere en lokalgruppe, der arbejder for et eller 

flere bestemte projekter. 

 

3. Repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne refererer til bestyrelsen og arbejder i henhold til 

retningslinjer fastsat af bestyrelsen. 
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4. Der afholdes 1-2 årlige møder med Repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne. 

 

 

Revision og Regnskab 
§9 

 

1. Sankt Vincent Gruppernes årsregnskab udarbejdes af kassereren, gennemgås af den interne revisor 

og godkendes af bestyrelsen. 

 

2. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

3. Revision af Sankt Vincent Gruppernes regnskaber foretages af en af bestyrelsen for et år ad gangen 

valgt registreret revisor. 

 

 

Vedtægtsændringer og Sankt Vincent Gruppernes opløsning 

§10 

 

1. Vedtægtsændringer samt opløsning af Sankt Vincent Grupperne kan kun finde sted såfremt der: 

a. er fuld tilslutning herom fra alle bestyrelsesmedlemmers side. 

b. er tungtvejende grunde til at gennemføre en beslutning om opløsning. 

 

 

2. Ved Sankt Vincent Gruppernes opløsning tildeles Sankt Vincent Gruppernes eventuelle formue til 

Caritas Danmarks udviklingshjælp til fordel for fattige. 

 

Underskrifter 

§11 

 

Således vedtaget på Sankt Vincent Gruppernes bestyrelsesmøde d. 27-03-2017. 

 

        27-03-2017 

____________________________________________ 

Poul Skallerup, Formand  Dato 

  

 

                 27-03-2017  

____________________________________________ 

Stig Gelslev, Kasserer  Dato 
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Ændringslog 
 

Vedtægter for Sankt Vincent grupperne 

15. Udgave dateret 27.03.2017 (Ændring vedr. repræsentanter for Sankt Vincent Grupperne og ændring af 

valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen) 

14. Udgave dateret 13.02.2016 (Ændring vedr. indførelse af suppleanter i bestyrelsen) 

13. Udgave dateret 23.02.2015 

12. Udgave dateret 26.01.2013 

11. Udgave dateret 03.08.2010 

10. Udgave dateret 20.05.2009 

1. Udgave dateret 28.4.1959 
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