
Vedtægter for Blossom, senest ændret d. 15. Juni. 2022

§ 1. Grundlag

1.1.Foreningens navn er Blossom.

1.2. Blossom er hjemmehørende i Gentofte Kommune. Foreningen er lokalt forankret i Gentofte, men har et
landsdækkende sigte.

§ 2. Formål

2.1. Blossom er en uafhængig non-profit forening.

2.2. Blossoms formål er at skabe stærke fællesskaber, der giver udsatte kvinder et sted at blomstre og muligheden for at skabe
positive forandringer i deres liv.

I Blossom arbejder vi ud fra 6 dogmer:

Vi fokuserer på potentiale

• Vi udviser tiltro og accept

• vi møder alle kvinder ligeværdigt/uden uligeværdige magtforhold

• Vi insisterer på at forstå

• Vi engagerer os

• Vi lærer i fællesskab og udvikler os

• Vi ved, at vi kun er en del af løsningen

§ 3. Medlemmer
3.1. Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som organisationer/institutioner, som støtter Blossoms formål.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

3.2. Kontingent opkræves én gang årligt i januar.

Sker indmeldelse efter normal opkrævning af årskontingent, vil kontingent uagtet være for et helt år og næste opkrævning vil

ske sammen med de øvrige af Blossoms medlemmer, det følgende år i januar.

Såfremt det opkrævede kontingent ikke indbetales rettidigt, sker automatisk udmeldelse af foreningen efter minimum én

påmindelse.

3.3. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ikke støtter foreningens idégrundlag og formål, jf. § 1 og 2.

3.4. Uanset om et medlem udelukkes eller denne selv opsiger sit medlemskab, refunderes allerede indbetalt kontingent ikke.
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§ 4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimalt 7 medlemmer, der alle vælges for to år.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Desuden kan vælges op til 2
suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen skal til hver en tid være et ulige antal, og/eller i tilfælde af stemmelighed tæller
formandens stemme dobbelt.

4.2. En plads i bestyrelsen reserveres til en repræsentant for organisationens frivillige og/eller kursusdeltagere.
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En sådan repræsentant vælges for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte et Advisory Board eller andre arbejdsgrupper, der med reference til bestyrelsen kan
rådgive eller fungere som ad hoc grupper.

4.4. Kassereren udnævnes for et år ad gang frem til næste generalforsamling.

4.5. Suppleanter tiltræder når et bestyrelsesmedlem ophører i hvervet eller har længerevarende fravær.

4.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i vedtægterne.

4.7. Sekretariatslederen deltager i bestyrelsesmøderne som repræsentant for hele sekretariatet, men har
ikke stemmeret.
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§ 5. Ansvar

5.1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.
Direktøren varetager den daglige ledelse og drift i samarbejde bestyrelsen. Blossom tegnes af bestyrelsesformanden
eller næstformand og mindst ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog give enkeltpersoner fuldmagt til at tegne
foreningen og hæve på de af Blossom tegnede konti. Større økonomiske dispositioner kan kun besluttes med flertal i
bestyrelsen.

§ 6. Ansættelse af direktør og medarbejdere

6.1. Bestyrelsen vælger en direktør, der varetager den daglige drift, og som er direkte ansvarlig overfor
bestyrelsen.

6.2. Medarbejdere ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give direktøren fuldmagt til at ansætte
og afskedige medarbejdere. Ansættelsen skal ske inden for de økonomiske rammer, der er fastsat for foreningen.

6.3. Foreningens aktiviteter skal, i så vid udstrækning som muligt, varetages af frivillige, ulønnede medarbejdere.

§ 7. Generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen afholdes hvert år, senest 30. juni, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Budget for næste år
7. Kontingent for næstfølgende år

8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor

10. Evt.

7.2. Generalforsamlingen annonceres på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel.

7.3. Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

7.4. Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen mindst 2 uger før afholdelse af
generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal opstilles mindst 2 uger inden generalforsamlingen.
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7.5. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsen eller ¼ af
foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det skriftligt.

7.6. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel, og skal annonceres på
hjemmesiden.

§ 8. Regnskab

8.1. Regnskabsår for foreningen løber fra 1. januar til 31. december.

8.2. Regnskabet revideres jf. gældende Regnskabslov og revideres som minimum af en registreret revisor.

8.3. Regnskab godkendes på generalforsamlingen og underskrives af bestyrelsen samt revisor.

8.4. Revisoren vælges på generalforsamlingen.
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§ 9. Ændringer

9.1. Til ændring af vedtægterne kræves almindeligt flertal på generalforsamling

§ 10. Nedlæggelse og opløsning

10.1. Blossom kan nedlægges ved beslutning truffet på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen
stemmer for dette.

Ved nedlæggelse eller opløsning fungerer den siddende bestyrelse, indtil regnskaberne er afsluttede, og enhver
har fået sit efter gældende lovgivning. Ved foreningens nedlæggelse eller opløsning træffes der på
generalforsamlingen afgørelse om, til hvilke sociale formål eventuelle aktiver skal anvendes, idet foreningens
formål skal tilgodeses.
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. juni 2018 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16.
september 2018, generalforsamling 25. juni 2020 samt  generalforsamling 15. juni 2022

Som dirigent:

__________________________
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