
 

Behandl Os Ordentligt, Vestre Alle 20, 7800 Skive, tlf.: 20 90 55 15, E-mail: boo@behandlosordentligt.dk 

 

Vedtægter for Behandl Os Ordentligt (BOO) 

§ 1 Navn og hjemsted 

§ 1, stk. 1. Foreningens navn er Behandl Os Ordentligt (BOO) 

§ 1, stk. 2. Foreningen har hjemsted i Skive kommune 

§ 1, stk. 3. BOO er en non-profit landsdækkende paraplyorganisation 

§ 2 Målgruppe 

§ 2, stk. 1. Målgrupperne er folk på overførselsindkomst, lavtlønnede, socialt udsatte,  

                  fattige, børnefamilier, børn, unge, ældre, syge, handicappede, hjemløse,  

                  indvandre og marginaliserede i Danmark. 

§ 3 Formål 

§ 3, stk. 1. BOO er en almennyttig, social og humanitær samt oplysende organisation 

§ 3, stk. 2. BOO afholder aktiviteter og projekter som støtter almennyttige, sociale og 

                  humanitære samt oplysende virke til gavn for målgruppen 

§ 3, stk. 3. BOO arbejde for udbredelse og forankring af nedsat arbejdstid, med den 

                  dermed følgende individuelle deling af arbejde tilpasset den enkelte 

                  virksomhed 

§ 3, stk. 4. BOO laver opsøgende arbejde, opretter netværk og udvalg som er med til 

                  at forbedre borgernes livs- og levevilkår 

§ 3, stk. 5. BOO arrangerer kurser og foredrag med henblik på at forbedre borgernes 

                  livs- og levevilkår samt udvikle, forankre og implementerer i det  

                  almennyttige, sociale, humanitære og oplysende arbejde 

§ 3, stk. 6. BOO tilbyder trykte medier og digitale oplysninger og rådgivning 

 

§ 4 Værdigrundlag 

 

§ 4, stk. 1. BOO arbejder for at forbedre vilkårene for de dårligst stillede i samfundet. 

§ 4, stk. 2. BOO arbejder for at styrke sociale fællesskab ved frivilligt socialt arbejde. 

§ 4, stk. 3. BOO ser at de vigtigste elementer i det frivillige arbejde er dialog og 

                  samarbejde. 

§ 4, stk. 4. BOO bestræber sig på at møde alle mennesker ligeværdigt og med respekt  

                  for forskellighed. 

§ 4, stk. 5. BOO arbejder uafhængigt af politiske, etniske, racemæssige, religiøse og 

                  økonomiske interesser. 

§ 4, stk. 6. BOO-frivillige arbejder som ulønnet i udførelse af aktiviteter og socialt 

                  arbejde. 
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§ 4, stk. 7. BOO tilstræber at formidle viden og skabe en dialog med politikerne og 

                  virksomhederne som er med til at forbedre vilkårene for dem på 

                  overførselsindkomst, fattige og udsatte. 

§ 5 Hjemmesider og platforme 

      Nærmere regler for brugen af hjemmesider og digitale platforme vil fremgå iht. gældende 

      forretningsorden. 

§ 5, stk. 1. BOO har rettighederne over følgende domæner: 

• behandlosordentligt.dk 

§ 5, stk. 2. BOO har rettigheder over diverse digitale platforme: 

• Facebook grupper og side 

• Profil på Twitter 

• Profil på LinkedIn 

• Profil på Instagram 

§ 5, stk. 3. BOO har en YouTube konto 

§ 6 Medlemskab for enkeltpersoner 

§ 6, stk. 1. Alle kan blive gratis medlem af BOO 

§ 6, stk. 2. Gratis medlemmer har ingen forpligtigelser af nogen art 

§ 6, stk. 3. Alle medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter mv. 

§ 6, stk. 4. Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud 

§ 7 Oprettelse af foreninger, klubber og grupper 

 

§ 7, stk. 1. Behandl Os Ordentligt kan være med til oprettelse af   

                  foreninger, klubber og grupper i forbindelse med igangværende projekter 

§ 7, stk. 2. Regler for oprettelse vil fremgå i den til enhver tid gældende  

                  forretningsorden 

 

§ 8 Optagelse af foreninger, klubber og grupper 

 

§ 8, stk. 1. Foreninger, klubber og grupper kan optages når en enig enstemmig 

                  styregruppe stemmer for optagelse 

§ 8, stk. 2. Regler for optagelse vil fremgå i den til enhver tid gældende 

                  forretningsorden 
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§ 8, stk. 3. Udmeldelse kan til enhver tid ske iht. den til enhver tid gældende  

                  forretningsordenen 

§ 9 Kontingent 

§ 9, stk. 1. Medlemskab for enkeltpersoner er kontingentet fastsat til 0,- kr. 

§ 9, stk. 2. Netværksgrupper er kontingentet fastsat til 0,- kr. 

§ 9, stk. 3. Kontingent for foreninger, klubber og grupper er iht. gældende  

                 forretningsorden 

§ 10 Forretningsorden 

§ 10, stk. 1. Forretningsordenen skal udfærdiges på det først kommende 

                    styregruppemøde efter den ordinære generalforsamling og 

                    kan løbende ændres af styregruppen ved simpelt flertal 

§ 10, stk. 2. Forretningsordenen sætter kriterier for optagelsen og oprettelse af 

                    foreninger, klubber, grupper og netværksgrupper 

§ 10, stk. 3. Forretningsordenen sætter kriterier for styregruppen og dens virke 

§ 11 Styregruppe (bestyrelse) 

§ 11, stk. 1. Styregruppen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 3-7  

                    medlemmer 

§ 11, stk. 2. Talsmanden udpeges af styregruppen og tegner foreningen udadtil og står 

                    for den daglige drift 

§ 11, stk. 3. Styregruppen forpligtiger sig til at overholde foreningens vedtægter og den 

                    til enhver tid gældende forretningsorden  

§ 11, stk. 4. Styregruppen kan selv eller i samarbejde med medlemmer nedsætte  

                    udvalg og netværksgrupper iht. gældende forretningsorden 

§ 11, stk. 5. Styregruppen er den som udfærdiger forretningsorden  

§ 11, stk. 6. Styregruppen konstituerer sig selv ved først kommende styregruppe møde 

                    efter den ordinære generalforsamling 

§ 11, stk. 7. Styregruppen kan vedtage honorar når hele styregruppen 

                     enstemmigt (100%) stemmer for forslaget. Honorar vil fremgå af 

                     forretningsordenen hvis der vedtages honorar 

§ 12 Kassereren 

        Kassereren er den som står for det daglige ansvar for foreningens midler 

§ 12, stk. 1. Kassereren er den der fører regnskab over foreningen midler 

§ 12, stk. 2. kassereren kan oprette og administrerer enerådigt bankkonto,  

                    kreditkort og netbank  
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§ 12, stk. 3. Kassereren sammen med et styregruppemedlem står for betalinger over  

                    netbank 

§ 12, stk. 4. Kassereren sørger for at udlån af foreningens effekter bliver ført i  

                    registreringsliste 

§ 12, stk. 5. Kassereren forpligtiger sig til at samarbejde med den til enhver tid 

                    regnskabsfører udpeget af styregruppen 

§ 12, stk. 6. Kassererens opgaver iht. gældende forretningsorden 

§ 13 Regnskab 

        Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december følger hermed kalenderåret 

§ 13, stk. 1. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af kassereren og den 

                    udpegede revisor 

§ 14 Regnskabsfører 

§ 14, stk. 1. For brug og ophør af regnskabsfører skal det fremgå af den til enhver tid 

                    gældende forretningsorden                

§ 14, stk. 2. Styregruppen bestemmer om foreningen skal have en ekstern 

                    regnskabsfører iht. gældende forretningsorden 

§ 15 Ordinær Generalforsamling 

        Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 

§ 15, stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes efter behov 

§ 15, stk. 2. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker til medlemmerne på 

                    www.behandlosordentligt.dk iht. gældende forretningsorden 

§ 15, stk. 3. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel 

§ 15, stk. 4. Enkeltpersoner som aktive medlemmer har tale- og stemmeret, dog skal et 

                    aktivt medlem have været aktivt medlem i mindst 6 måneder inden  

                    generalforsamlingens afholdelse 

§ 15, stk. 5. Enkeltpersoner som er passive medlemmer har kun taleret 

§ 15, stk. 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller iht. gældende  

                    forretningsorden 

§ 15, stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst 2/3 af  

                    medlemmerne er til stede og indkaldelsen er sket rettidig 

§ 15, stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal 

§ 15, stk. 9. Medlemmer kan indgive forslag til generalforsamlingen senest 7 dage før  

                    afholdelse 
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§ 15, stk. 10 Referatet af den ordinære generalforsamling underskrives af Talsmanden 

                   og 1 styregruppemedlem 

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter på dagsordenen 

Dagsorden 

• Valg af dirigent 

• Talsmandens beretning 

• Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 

• Fremlæggelse og godkendelse af årsbudget 

• Fremlæggelse og godkendelse af evt. vedtægtsændringer 

• Afstemning af medlemmer til styregruppen og suppleanter 

• Indkomne forslag 

• Evt. 

§ 16 Gæld 

        Der må ikke stiftes gæld i Behandl Os Ordentligt  

§ 17 Vedtægtsændring 

        Der kan fremsættes ønske om vedtægtsændringer på den ordinære  

        generalforsamling, hvis der er 2/3 af styregruppens medlemmer som ønsker 

        vedtægtsændringer.  

        På den ordinære generalforsamling skal der være 3/4 for vedtægtsændringerne før de 

        kan vedtages.  

        Talsmanden underskriver godkendte vedtægter 

§ 18 Tegningsret 

         BOO tegnes af talsmand og et styregruppemedlem i fællesskab 

 

§ 19 Hæftelse 

• Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud 

medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. 

• Foreningens medlemmer hæfter og skal tilbage levere foreningens materialer og 

midler til foreningen efter brug. Ved uenighed om tilbage leveringen af 

foreningens materialer og midler til foreningen anmeldes det til politiet. 
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§ 20 Ekstraordinær generalforsamling 

       Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid, indkaldes af styregruppen. 
       Indkaldelsen skal ske inden en måned før afholdelse, når mindst 2/3 medlemmer  
       skriftligt stiller krav herom. Kriterier iht. gældende forretningsorden. 
 

§ 21 Ekskludering af enkeltpersoner  

        Medlemmer kan ekskluderes og det kan finde sted, hvis foreningens vedtægter,  

        formål og forretningsordenen overtrædes. Eksklusion foregår iht. gældende  

        forretningsorden 

§ 22 Ekskludering af foreninger, klubber og grupper 

        Foreninger, klubber og grupper kan ekskluderes og den kan foretages iht. gældende 

        forretningsorden 

§ 23 Opløsning 

        Behandl Os Ordentligt (BOO) kan opløses hvis styregruppen enstemmigt vedtager at  

        opløse foreningen på 2 efterfølgende generalforsamlinger, hvor af den ene skal være en 

        ekstra ordinær generalforsamling. Afstemningen sker ved simpelt stemmeflertal og 

        personligt fremmøde eller iht. gældende forretningsorden. 

        Hvis der er midler, gives de til den forening eller organisation som nævnt iht. gældende 

        forretningsorden.    

    

Vedtægter godkendt og træder i kraft den 26-02-2022 og træder i stedet for de hidtil 

gældende vedtægter for Behandl Os Ordentligt 

Underskrevet af talsmand den 26-02-2022 


