Navn, Stiftelse og Hjemsted
§1
1. Foreningens navn er Sankt Vincent Grupperne (SVG).
2. SVG blev stiftet d. 28. april 1959 og har rod i den katolske kirke i Danmark.
3. SVG har hjemsted i Allerød Kommune, og adressen er formandens.
4. SVG har CVR nummer: 29669287.

Formål
§2
1. Foreningens formål er at støtte humanitært hjælpearbejde til fordel for fattige, primært i
udviklingslande.

Forvaltningen af formålet
§3
1. Foreningen skal informere sine medlemmer og andre bidragsydere om de aktuelle projekter med
henblik på at give større indsigt i levevilkårene for de mennesker foreningen vælger at støtte.
2. Foreningen skal sikre kontinuiteten i dens arbejde ved at udbygge og vedligeholde dens kontaktnet
på modtagersiden i udviklingslandene samt på bidragsydersiden.
3. Nye projekter kan kun godkendes af bestyrelsen på baggrund af en skriftlig ansøgning med
beskrivelse af ansøgerens organisation, mission, vision samt historiske baggrund, samt et
fyldestgørende budget.
4. Foreningen skal sikre, at der udarbejdes en kontrakt med ansøgeren vedrørende støttens omfang og
varighed.
5. Foreningens økonomiske støtte skal i videst muligt omfang ydes i form af hjælp til selvhjælp.
6. Foreningen støtter følgende målgrupper: Børn og unge, handicappede, ældre og familier.
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7. Støtten til et projekt skal ophøre, når bestyrelsen vurderer, at forudsætningerne beskrevet af SVG i
den tilhørende kontrakt ikke længere bliver overholdt af modparten.
8. Projekterne skal primært drives af katolske organisationer eller personer.
Medlemskab
§4
1.

Alle enkeltpersoner, der betaler kontingent til SVG, er medlemmer.

2.

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

3.

Medlemmer hæfter ikke for SVGs økonomiske forpligtelser.

4.

Medlemmer af SVG, der er fyldt 15 år, kan lade sig opstille til valg til bestyrelsen.

Kontingent
§5
1.

Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling i forbindelse med
vedtagelse af dens budget.

2.

Kontingentet opkræves til betaling i februar måned for medlemmer som er tilmeldt
BetalingsService. Øvrige medlemmer bliver fratrukket kontingent ved første indbetaling af bidrag.
Bestyrelsen
§6

1. Den daglige ledelse og administration varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der
vælges på foreningens ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
2. Bestyrelsens aktiviteter er baseret på frivillig, ulønnet arbejde.
3. Mindst 4 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer skal have tilknytning til den katolske kirke.
4. Pastoralrådet udpeger en repræsentant som bestyrelsesmedlem for en periode på to år i ulige år.
5.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen i lige år.
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6.

Kasserer og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen i ulige år

7.

Herudover vælges for 1 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter og 1 statsautoriseret eller registreret
revisor.

8. Bestyrelsens sammensætning samt ændringer hertil meddeles i pjecen og på hjemmesiden.
9. Bestyrelsen udpeger iblandt dets medlemmer en intern revisor.
10. Bestyrelsen afholder møder, når 1 medlem af bestyrelsen ønsker dette, dog mindst 4 møder om året.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
11. Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder
12. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomiske administration og udarbejdelse af årsregnskab
med status.

Lokalgrupper og Repræsentanter for SVG
§7
1. Et medlem, der frivilligt og lokalt ønsker at arbejde for SVG, kan af bestyrelsen udpeges som
Repræsentant for foreningen.
2. Repræsentanter for SVG kan etablere en lokalgruppe, der arbejder for et eller flere bestemte
projekter.
3. Repræsentanter for SVG refererer til bestyrelsen og arbejder i henhold til retningslinjer fastsat af
bestyrelsen.
4. Bestyrelsen kan afholde 1-2 årlige møder med Repræsentanter for SVG.

Generalforsamling
§8
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal. Beslutning om ændring af foreningens
vedtægter træffes også ved simpelt flertal.
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3. Der foretages skriftlig afstemning, hvis bestyrelsen eller 5 stemmeberettigede kræver det.
4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelsen sker via
brev eller mail til foreningens medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
5. Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være skriftlige og
modtaget af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Dette gælder også forslag til
bestyrelseskandidater.
6. 1 uge før generalforsamlingen sendes bestyrelsens skriftlige beretning, årsregnskabet, forslag til
budget og kontingent, kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer samt modtagne forslag til
behandling på generalforsamlingen via brev eller mail til medlemmerne.
7. Medlemmer kan deltage i generalforsamlingen via et digitalt medie.
8. Alle medlemmer, der har betalt kontingent inden årsmødet, er stemmeberettiget.
9. Det er muligt at stemme
a. Ved personligt fremmøde på generalforsamlingen;
b. Via et almindeligt brev eller e-mail modtaget af bestyrelsen senest på datoen for
generalforsamlingen;
c. Via en fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem kan maksimal medbringe to fuldmagter.
10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen
Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Indkomne forslag
Orientering om planlagte aktiviteter
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

11. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af bestyrelsen eller 25% af de
stemmeberettigede medlemmer af SVG ønsker dette. I sidste tilfælde senest 6 uger efter formanden
har modtaget en begæring om dens afholdelse. En anmodning om indkaldelse skal angive, hvilke
punkter man ønsker behandlet på mødet. Indkaldelse sker efter samme regler som til ordinær
generalforsamling.
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Kapital
§9
1. SVGs kapital tilvejebringes primært ved:
a. medlemskontingent
b. bidrag fra medlemmer og andre bidragydere
c. indsamling i forbindelse med lokale gruppers aktiviteter
d. indsamling i de katolske menigheder i Danmark
e. støtte fra fonde, katolske ordener og offentlige midler
f. arv og legater
g. formueafkast
2. SVGs indsamlede/modtagne gaver går alle ubeskåret til projekterne.
3. Gavegivers udtrykkelige ønske om at tilgodese særlige projekter respekteres i videst muligt omfang.
4. SVG kan til dækning af sine driftsomkostninger søge om tilskud hos relevante instanser.
Tegning
§10
1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
2. Bestyrelsen kan give foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede
forpligtelser.

Revision og Regnskab
§11
1. SVGs årsregnskab udarbejdes af formanden og kassereren, gennemgås af den interne revisor og
godkendes af bestyrelsen.
2. Årsregnskabet revideres af den revisor, der er valgt på generalforsamlingen.
3. Regnskabsåret er kalenderåret.
Vedtægtsændringer
§12
1.

Vedtægtsændringer udarbejdes af bestyrelsen eventuelt på baggrund af forslag fra medlemmerne.
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2.

Ændringer til vedtægterne, der alene har redaktionel karakter, kan gennemføres ved almindelig
flertalsafstemning i bestyrelsen.

3.

Andre ændringer til vedtægterne end ovennævnte skal godkendes på en efterfølgende
generalforsamling ved almindelig flertalsafstemning.
SVGs opløsning
§13

1. Opløsning af SVG som forening kan kun finde sted hvis der:
a. er flertal herom i bestyrelsen
b. er tungtvejende grunde til at gennemføre en sådan beslutning
2. Forslag om SVGs opløsning skal behandles på to med mindst et års mellemrum afholdt
generalforsamlinger. Forslaget om opløsning kræver vedtagelse af 3/4 af de på en
generalforsamling tilstedeværende eller repræsenterede stemmeberettigede.
3. Ved SVGs opløsning tildeles foreningens resterende formue i et hensigtsmæssigt omfang til de
projekter, som SVG har indgået kontrakt med på dette tidspunkt.
4. Eventuelt overskydende aktiver skal tilfalde et formålsbeslægtet arbejde indenfor Den katolske
kirke i Danmark eller andet EU/EØS land.
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