
Vedtægter for foreningen Byg1By 
Cvr. Nr.: 28895992 

115: Frivillig forening – 9499900: Branche 

Navn og dækningsområde 

§ 1 Foreningens navn er Byg1By. Foreningen er landsdækkende. 

Formål og værdigrundlag 

§ 2.1 Formål 
a. Foreningens hovedformål er at støtte udviklingsprojekter i Burundi, som 

er forankret, ejet og drevet lokalt og som er baseret på Byg1Bys 
værdigrundlag. 

b. Foreningen styrker sin aktivitet i Burundi gennem samarbejde med 
danske og udenlandske partnere med et lignende værdigrundlag. 

c. Foreningen formidler viden og forståelse i Burundi for udviklingsprojekter 
baseret på Byg1Bys værdigrundlag, sammen med lokale partnere. 

d. Foreningen vil bl.a. ved produktion, kunstnerisk dekoration og salg af 
fuglehuse i Danmark oplyse om sit virke og om nytteværdien af folkeligt 
forankrede udviklingsprojekter og udviklingsbistand. 

§ 2.2 Værdigrundlag 
Foreningens værdigrundlag er baseret på social, økonomisk og 
miljømæssig bæredygtighed, og bygger grundlæggende på princippet om 
hjælp til selvhjælp.  

Medlemmer 

§ 3 Som medlemmer kan optages alle interesserede, der kan tilslutte sig 
værdigrundlaget. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages 
med ét medlemskabs rettigheder. 



Generalforsamling 

§ 4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær 
generalforsamling holdes i januar kvartal. 

 Der indkaldes pr. e-mail eller sms til ordinær generalforsamling med fire 
ugers varsel ved annoncering eller ved direkte henvendelse til 
medlemmerne. 

 I indkaldelsen beskrives de tekniske muligheder for deltagelse udover at  
 være fysisk tilstede, herunder muligheder for at stille spørgsmål og   
 deltagelse i afstemninger. 

 Generalforsamlingen kan afholdes fysisk med mulighed for elektronisk   
 deltagelse. Hvis det i en force majeure situation ikke er muligt at   
 gennemføre en fysisk generalforsamling kan denne undtagelsesvis   
 afholdes fuldstændig elektronisk. 

§ 5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Beretning om foreningens virksomhed 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 4. Foreningens planer og fremlæggelse af budget for det kommende år 
 5. Fastlæggelse af kontingent 
 6. Valg 
  a. Bestyrelsesmedlemmer 
  b. Suppleant 
  c. Revisor 
 7. Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest to 
  uger før generalforsamlingen 
 8. Eventuelt 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når bestyrelsens flertal 
ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter 
ønske herom. 

 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes inden en måned efter at 
ønske herom er fremsat og indkaldes ved e-mail eller sms til 
medlemmerne.  



§ 7 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men opstilling til valg kan ske ved 
en underskreven erklæring. 

Bestyrelse 

§ 8 Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på op til 9 medlemmer. 
Herudover vælges 2 suppleanter og 1 revisor. 

 Valgene gælder for 2 år, i lige år er mindst 2 og højst 5 
bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er mindst 2 og højst 4 
bestyrelsesmedlemmer på valg. 

 Der tilstræbes at formand og kasserer ikke afgår samtidig. 

§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær.  

 Formand og et bestyrelsesmedlem har tegningsret for foreningen. 
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder eventuel 

etablering af underudvalg. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsen 
udpeger medlemmer til varetagelse af diverse opgaver. 

  

Økonomi 

§ 10 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af 
generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling. 

 Bidrag kan også modtages fra anden side. 

§ 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Vedtægtsændringer og opløsning 

§ 12 Ændringer i vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling med 
simpelt stemmeflertal, forudsat at forslagene er udsendt pr. e-mail 
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  

 Opløsning af foreningen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. 
Vedtagelsen skal ske ved to generalforsamlinger med mindst to ugers 
mellemrum, hvor forslaget har været på dagsordenen. 




