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§ 1  Navn : 

 
Forenings navn er  DEN TAMILSKE FORENING 
 

Hjemsted: Foreningen har hjemsted i Næstved Kommune  

 

§ 2  Formål : 

 
Foreningens formål er 

At arbejde for at skabe et godt forhold til det danske samfund . 

At arbejde for at udbrede kendskabet til tamilernes situation, kultur m.v.. 

At arbejde for at få en mulighed for at samle for at diskutere fælles behov, problemer og en 

løsning af disse. 

At arbejde for at skabe et forum, hvor man kan hjælpe og støtte hinanden. 

At arbejde for at identificere medlemmernes fælles aktuelle behov  blandt andet  børnenes. behov 

for lektie hjælp og en løsning af disse. 

At arbejde for at hjælpe flygtninge  
 

§ 3  Medlemskab : 

 
Aktive medlemmer : Alle tamiler i Næstved og omegn kan optages som medlemmer.  

 

Passive medlemmer : Som passive medlemmer kan optages andre, der har interesse i ovenstående 

formål. Passive medlemmer har ikke stemmeret. 

 

§ 4  Kontingent 

 
Medlemmerne betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. 

Kontingent betales helårligt forud. 

 

Passive medlemmer er fritaget for at betale kontingent  

 

§ 5  Generalforsamlingen. 

 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 

årligt inden udgangen af februar måned. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. 

Skriftlig afstemning kan begæres.  

Indkaldelse skal ske skriftligt til foreningens medlemmer med mindst 3 ugers varsel. 

Indkaldelse skal indeholde dagsorden, revideret regnskab samt tidspunkt og sted for afholdelsen 

af generalforsamlingen. 

Såfremt ikke mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling med 3 ugers varsel. 
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§ 6  Dagsorden skal omfatte : 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Årsberetning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget for det kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

6. Valg af revisor  samt revisor suppleant. 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. 

 

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling : 

 
Såfremt mindst ½ delen af medlemmerne ønsker det skriftligt, kan der indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling. Eller bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. 

 

§ 8  Bestyrelsen: 

 
Bestyrelsen består af  7 medlemmer samt 3 suppleanter. 

Der skal kun være et af medlemmer af enhver arbejdsgruppe for de faste aktiviteter i bestyrelsen  

Valgperioden er 1 år 

Bestyrelsen konstituerer sig selv  

Revisor vælges for 1 år 

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

 

§ 9  Bestyrelsens opgaver 

 
Bestyrelsen har overfor foreningen ansvar for, at foreningens midler anvendes til det beskrevne 

formål. Bestyrelsen tilrettelægger sit arbejde iht. Formålet jfr. § 2 

 

§ 10  Bestyrelsesmøde :  

 
Bestyrelses skal afholde møde mindst en gang i hver 3 måneder.  Der skal deltage mindst 4 

medlemmer i mødet. 

  
Dagsorden skal omfatte blandt andet 

1. Referat for det sidste møde 

2. Fremlæggelse af periode regnskab af kasserer 

3. Orientering af arbejdsgruppernes situation  

4. Indkomne forslag 

5. Eventuelt. 
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§ 11, stk. 1   Tegnings – og  hæftelsesbestemmelser 

 
Formand, sekretær, kasserer tegningsret for foreningen i  deres bestyrelses periode. 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af  mindst formand og enten sekretær eller kasserer  

Indtægter fra indsamlinger, kontingenter, offentlig støttet o.s.v. indsættes på bankkonto, og der 

kan kun hæves på kontoen ved 2 af oven nævntes underskrifter. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 

påhviler foreningen. 

 

§ 11, stk. 2   Regnskab : 
 

Kasserer skal fremlægge periode regnskaber i bestyrelses møder. 

Foreningens årsregnskab følger kalenderåret. 

Foreningens årsregnskab underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

§ 12   Vedtægtsændringer : 

 
Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling. Hertil kræves en majoritet på 

2/3 af de afgivne stemmer. 

 

§ 13   Ophævelse af foreningen : 

 
Stk. 1. Forslag til ophævelse af foreningen skal behandles på en ordinær generalforsamling. Hvis 

forslaget får tilslutning fra 2/3 af  deltagerne, skal dette forelægges foreningens medlemmer til 

urafstemning. Ved urafstemning kræves, at ¾ af de afgivne stemme er for forslaget. 

 

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning, vil foreningens midler være at anvende i 

overensstemmelse med formålsparagraffen til velgørende formål for flygtninge. 

 

  

 

Foreningen blev stiftet i 1989 og vedtægterne blev revideret i februar 2001. 

 

 

 

………………………………   Dato : 22.02.2003 


