
 

 
  

 

 

Vedtægter for Mødrehjælpens Støtteforening 
 

1. Navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Mødrehjælpens Støtteforening 

1.2 Støtteforeningen har hjemsted i Københavns Kommune. 

 
2. Formål 

2.1 Støtteforeningens formål er at yde økonomisk støtte til Mødrehjælpens landsdæk-
kende arbejde med: 

• At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til en-
lige forsørgere, gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn 
bedre opvækst og levevilkår.  

• At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsørgere, gravi-
des og børnefamiliers levevilkår.  

• At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sund-
heds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. 

 
3. Formålets opnåelse 

3.1 Til gennemførelse af foreningens formål indsamles medlemmernes kontingent med 
henblik på videregivelse af midlerne til Mødrehjælpens landssækkende arbejde.  

3.2 Mødrehjælpen stiller sekretariatsbistand til rådighed. Foreningen kan ikke træffe 
omkostningskrævende dispositioner. Alle foreningens indtægter går ubeskåret til Mød-
rehjælpen. 

 

4. Medlemskab  

4.1 Som medlem af støtteforeningen kan optages enhver person, der er fyldt 18 år.   

4.2 Støtteforeningen har pligt til at optage personer, der ønsker at blive medlem, 
medmindre ganske særligt forhold taler imod optagelse. 

4.3 Medlemskabet vedvarer, indtil det af medlemmet bringes til ophør ved udmeldelse 
eller ved død eller, indtil foreningen bringer medlemskabet til ophør som følge af med-
lemmets misligholdelse, herunder ved manglende betaling af kontingent, jf. pkt. 5. 
Hvis et medlem ikke betaler sit kontingent i medfør af pkt. 5.1, har foreningen mulig-
hed for at opsige medlemskabet. Der kan også træffes beslutning om at ekskludere et 
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medlem ved grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter. Tilsvarende er 
Mødrehjælpen berettiget til at pålægge støtteforeningen at ekskludere et medlem ved 
ovennævnte overtrædelse af såvel støtteforeningens som Mødrehjælpens vedtægter.  
  

 4.4 Medlemmer vil efter at have været medlemmer i en periode blive tilbudt mulighe-
den for at støtte Mødrehjælpen som bidragsyder med den dermed følgende mulighed 
for at opnå skattemæssigt fradrag for støtten til Mødrehjælpen. Medlemskabet af støt-
teforeningen vil ved accept heraf ophøre.  

4.5 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens 
formålsbestemmelse samt følge de anvisninger, som bestyrelsen i medfør af vedtægten 
fremkommer med. 

 

5. Kontingent 

5.1 Medlemmerne betaler det af Mødrehjælpens hovedbestyrelse fastsatte kontingent. 
Indtil første møde i hovedbestyrelsen fastsættes kontingenternes størrelser af Mødre-
hjælpens direktion. 

5.2 Ved et medlems udmeldelse af støtteforeningen er medlemmet ikke berettiget til 
tilbagebetaling af betalt kontingent. 

5.3 Til opfyldelse af foreningens formål om at støtte Mødrehjælpens arbejde er Mødre-
hjælpen berettiget til at modtage hele foreningens overskud ubeskåret. 

5.4 Mødrehjælpen forestår den løbende administration og styring af støtteforeningens 
medlemskreds og opkræver på vegne af støtteforeningen medlemskontingent, ligesom 
Mødrehjælpen i øvrigt bistår med administrative opgaver for støtteforeningen. 

 
6. Bestyrelsen 

6.1 Støtteforeningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Mødre-
hjælpens formand og direktør er fødte medlemmer. Direktøren er formand og Mødre-
hjælpens formand er næstformand for Støtteforeningen. De øvrige 1-3 bestyrelsesmed-
lemmer vælges af foreningens generalforsamling.  

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med for-
mand og næstformand. Den første bestyrelse vil bestå af Mødrehjælpens direktør som 
formand, Mødrehjælpens formand som næstformand og Mødrehjælpens kommunikati-
onschef. 

6.3 Bestyrelsens medlemmer forpligter sig til at handle inden for Mødrehjælpens ved-
tægter samt i øvrigt at følge de af Mødrehjælpen givne retningsliner for støtteforenin-
gens arbejde. 

 
7. Bestyrelsens arbejde 

7.1 Bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden, varetager foreningens og 
dermed Mødrehjælpens interesser.  
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7.2 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to besty-
relsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med mindst 8 dages var-
sel med angivelse af dagsorden. 

7.3 Medmindre andet følger af nærværende vedtægt, træffer bestyrelsen beslutning 
ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af med-
lemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende for-
mands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

7.4 Bestyrelsens medlemmer har i henhold til Mødrehjælpens vedtægter og givne ret-
ningslinier ret til at vælge medlemmer til Mødrehjælpens repræsentantskab. 

  
8. Generalforsamling 

8.1 Støtteforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalfor-
samling afholdes en gang årligt inden 15. februar. Indkaldelse vil ske via Mødrehjæl-
pens hjemmeside.  

8.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
3. Godkendelse af revideret årsregnskab. 
4. Forslag til kommende aktiviteter og godkendelse af budgetter. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 

8.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens formand, 3 bestyrel-
sesmedlemmer eller, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt frem-
sætter krav herom med angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet på mødet. 

8.4 Begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til 
bestyrelsen, der senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen skal indkalde til eks-
traordinær generalforsamling med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel. 

8.5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de 
fremmødte, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én 
stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt dog således, at fuldmagt kun kan gives til et 
andet medlem.  

 
9. Regnskab 

9.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december. Første regnskabsår lø-
ber fra foreningens stiftelse til 31. december 2009. 

9.2 Foreningens bestyrelse forpligter sig til hvert år inden 15. februar til Mødrehjælpen 
at indsende godkendt årsberetning med regnskab for det forløbne kalenderår til Mødre-
hjælpens godkendelse med oplysning om trufne beslutninger og dispositioner. 



 

Side 4 / 4 

9.3 I henhold til Mødrehjælpens vedtægter er Mødrehjælpen berettiget til at stille krav 
om, at støtteforeningens årsregnskab udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret 
revisor, ligesom Mødrehjælpen er berettiget til at opnå fuld indsigt i foreningens regn-
skabsføring. Foreningens bestyrelse har fuld oplysningspligt over for Mødrehjælpen. 

9.4 Støtteforeningen kan ikke foretage gældsstiftelse i Mødrehjælpens navn, og Mødre-
hjælpen hæfter ikke for støtteforeningens eventuelle underskud. 

9.5 Støtteforeningens årsregnskab skal føres i overensstemmelse med god regnskabs-
skik. 

9.6 Foreningens formue og afkastet heraf må alene anvendes til fremme af foreningens 
formål. Støtteforeningen forpligter sig til at indbetale til alle støtteforeningens indtæg-
ter til Mødrehjælpen i henhold til det på støtteforeningens generalforsamling godkend-
te årsregnskab.  

9.7 Støtteforeningen mister sin ret til at stemme på repræsentantskabet, såfremt for-
eningen har undladt rettidigt at indsende årsberetning og årsregnskab, jf. ovennævnte 
pkt. 9.2, samt budget, jf. ovennævnte pkt. 9.7. 

 
10. Vedtægtsændring 

11.1 Ændring af støtteforeningens vedtægter, der er udarbejdet af Mødrehjælpen, kan 
vedtages af Mødrehjælpens hovedbestyrelse, såfremt 2/3 af de tilstedeværende med-
lemmer af hovedbestyrelsen stemmer for forslaget. 

 
11. Stiftelse og opløsning 

11.1 Mødrehjælpens hovedbestyrelse kan beslutte at nedlægge støtteforeningen, hvis 
denne handler i strid med Mødrehjælpens vedtægter, de af Mødrehjælpen givne ret-
ningslinjer, i mangel af godkendelse af årsregnskab eller, såfremt Mødrehjælpens ho-
vedbestyrelse i øvrigt finder en nedlæggelse af støtteforeningen hensigtsmæssig ved 
strukturelle ændringer af Mødrehjælpens organisation.  

11.2. Ved opløsning uddeles støtteforeningen midler i overensstemmelse med formålet. 

*** 

Godkendt på stiftende generalforsamling for Mødrehjælpens Støtteforening i Køben-
havn den 9. oktober 2008. 

 

 

 

Tiltrådt af Mødrehjælpens hovedbestyrelse den 21. december 2018. 


