
Vedtægter for Landsforeningen Arbejde Adler 

 

Navn og hjemsted 

§ 1. Foreningens navn er Landsforeningen Arbejde Adler. 

Foreningens hjemsted er: Thorsgade 63, 2200 København N. 

 

Grundlag 

§ 2. Landsforeningen Arbejde Adler er stiftet den 3. februar 1911. 

Landsforeningen arbejder på folkekirkelig grund under mottoet: Værdighed, selvrespekt og 

næstekærlighed. 

 

Formål 

§ 3. Det er Landsforeningens formål at hjælpe udsatte mennesker, som befinder sig i vanskelige 

livssituationer.  

 

Opgaver 

§ 4. Landsforeningen søger sit formål fremmet ved etablering af eller deltagelse i samarbejde til etablering 

af 

 Boliger for socialt udsatte 

 Tilvejebringelse af beskæftigelsesmæssige muligheder for socialt dårligt stillede 

 Pleje, behandling og resocialisering af borgere med misbrugsrelaterede- og psykiske sygdomme 

 Forebyggede indsats i forbindelse med hjemløshed, misbrug og psykiske sygdomme m.v. 

 

Medlemskab 

§ 5. Som medlemmer kan optages institutioner, der tilslutter sig formål og opgaver. 

Afgørelse om optagelse træffes af bestyrelsen. 

 

Generalforsamling 

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Stk. 2. Stemmeret har institutioner, der opfylder betingelserne for medlemskab, jf. § 5 

 

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved mail til 

medlemmerne. 

 

Stk. 4. Der afholdes generalforsamling hvert år inden 1. juli. 

 

Stk. 5. Dagsordenen skal minimum have følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår 

6. Fastsættelse af kontingent 



7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen 

§ 7. Landsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 2 medlemmer fra hvert medlem (institution). 

Institutionerne udpeger selv de medlemmer, der skal være medlem af bestyrelsen. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte og afskedige det til varetagelse af Landsforeningens opgaver nødvendige 

personale. 

 

Stk. 4. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 2 gange årligt, samt når formanden eller mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

 

Stk. 6. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer, som ikke var til stede, ledsager underskriften med et ”set”. 

Stk. 7. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen bortfalder forslaget. 

 

Økonomi 

§ 8. Landsforeningens bestyrelse påser, at bogføring og formueforvaltning varetages på tilfredsstillende vis. 

 

Stk. 2. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Stk. 3. Landsforeningen tegnes af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 

 

Stk. 4. Ved optagelse af lån, salg/pantsætning og større økonomiske transaktioner i øvrigt tegnes 

Landsforeningen af formanden og mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger på årets første bestyrelsesmøde en godkendt revisor til at føre kontrol med 

Landsforeningens økonomiske dispositioner, samt til at udarbejde årsregnskabet. 

 

Eksklusion 

§ 9. Lever et medlem ikke op til Landsforeningen formål og opgaver i henhold til §§ 3 og 4, kan bestyrelsen 

ekskludere medlemmet af Landsforeningen. En beslutning om dette kræver vedtagelse på to på hinanden 

følgende bestyrelsesmøder, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. 

 

Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan optages i Landsforeningen igen, når bestyrelsen på et ordinært møde 

vedtager dette. 

 



Vedtægtsændringer og ophørsbestemmelser 

 § 10. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst ¾ af medlemmerne. 

 

§ 11. Til opløsning af Landsforeningen eller sammenslutning med anden/andre foreninger og/eller 

organisationer kræves ¾ flertal i to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med 

mindst 1 måneds mellemrum. 

 

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder evt. aktiver efter bestyrelsens bestemmelse en selvejende, kirkelig 

organisation eller institution, som udfører socialt arbejde. 

 

Vedtaget enstemmigt på Landsforeningens generalforsamling den 17. maj 2018 

 

 

 


