§ 1: Foreningens navn:
Aktivinfo.dk
CVR nr. 42355224

§ 2: Foreningens hjemsted:
Husumgade 2, st. tv 2200 N

§ 3: Foreningens formål:
3.1
At oplyse og formidle til Forældre, Lærere, Børn og Unge - og øvrige civilsamfund om
deres rettigheder i den nuværende, og kommende sundheds- og samfundskrise.
3.2
At modvirke usaglig propaganda gennem rådgivning og aktiviteter og modvirke og
tilbagerulle politiske indgreb og overgreb, der strider mod Den Danske Grundlov og Den
Internationale Menneskerettighedskonvention.
3.3
At til enhver tid arbejde for en nation og international verdensorden, som er funderet i
respekt for børn, unge og voksnes rettigheder med afsæt i menneskerettigheder, lokale og
internationale demokratier. Samt at uddanne og oplyse børn, unge, forældre og formidlere og
videnspersoner i hele uddannelsessektoren og øvrige civilsamfund om indholdet af beskyttelsen af
deres borger- og menneskerettigheder i Grundloven, Den Europæiske Menneskeretskonvention
og EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder. Desuden at fremme demokratiforståelse og
aktivt medborgerskab gennem oplysning og undervisning om borger- og menneskerettighedernes
betydning for demokratiet, og borgernes rettigheder og forpligtelser i forhold til de offentlige
myndigheder
3.4
At eventuelt at oprette, støtte og samarbejde med andre foreninger, der understøtter
Aktiv Infos formål samt at facilitere samtaler og debatter om sundheds- og samfundskriser.
3.5
Foreningen er en non-profit forening, og driver ikke erhvervsmæssige aktiviteter.
Foreningens midler og eventuelle overskud må alene anvendes til fremme af foreningens formål.

§ 4: Foreningens ledelse og tegningsregel:
4.1: Stiftere og nuværende bestyrelse fremgår af referat af seneste generalforsamling
4.1.: Tegningsregler
Foreningen ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer herunder formand, næstformand og
kasserer. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening, eller af den samlede
bestyrelse.

§ 5: Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen træder sammen efter behov. Formanden eller næstformanden er forpligtet til at
udarbejde, opbevare og rundsende referat af de beslutninger, som træffes på bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 6: Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på foreningens ordinære generalforsamling, som
afholdes hvert andet år senest ved udgangen af november måned. Første gang i november 2022.
Der kan ske genvalg. Posterne som næstformand og kasserer, samt evt. øvrige
bestyrelsesopgaver fordeles internt i bestyrelsen. Stemme kan alene afgives ved personligt
fremmøde.

§ 7: Generalforsamlinger
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
7.2 Indkaldelse til generalforsamling:
Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling udsendes pr. e-mail til samtlige
foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen, dog skal forslag om ændringer af foreningens vedtægter være bestyrelsen i
hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen. En enig bestyrelse kan nægte at optage
indkomne forslag på dagsordenen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan besluttes af
tre medlemmer af bestyrelsen, eller af formand og næstformand i forening. Indkaldelse til
generalforsamling skal vedlægges en dagsorden.
7.3 Dagsorden:
Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Formandens beretning for den forløbne periode
d) Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
e) Fremlæggelse af budget til orientering
f) Bestyrelsens planer for fremtiden, herunder budget for aktiviteter g) Indkomne beslutningsforslag
h) Valg af formand og bestyrelse.
i) Eventuelt
7.4 Krav til ændringer af foreningens vedtægter
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
7.5 Beslutningsreferater og indkaldelse til generalforsamling m.m. publiceres på foreningens
hjemmeside, når en sådan er oprettet.
7.6 Stemmeret
Stemmeret på generalforsamling har alle medlemmer, der senest én uge inden
generalforsamlingen har betalt evt. restancer til foreningen. Alle stemmer har samme
stemmevægt, uanset om medlemmet er en fysisk eller en juridisk person.

§ 8: Foreningens medlemmer
Som medlem af foreningen kan alene optages fysiske eller juridiske personer, som er enig i
samtlige dele af foreningens formål, som udtrykt i § 3. Særligt kan man ikke være medlem af
foreningen, medmindre man helhjertet understøtter pkt. 3.4.
Medlemmer af foreningen skal godkendes af bestyrelsen, favør de kan optages. Beslutning om
optagelse behøver ikke begrundes. Beslutning om nægtelse af optagelse skal begrundes skriftligt.
Man kan tidligst være medlem af foreningen, når den har modtaget det korrekte, indbetalte
kontingent. Indmeldelse i foreningen er samtidig samtykke til, at foreningen optager medlemmet på
sin medlemsliste med oplysninger om medlemmets navn, adresse, telefonnummer og
e-mailadresse. Medlemmer af foreningen er til enhver tid forpligtet til at underrette foreningen om
en mail-adresse, hvortil foreningen kan sende meddelelser til medlemmet. E-mails sendt fra
foreningen til den af medlemmet oplyste e-maiadresse skal i forholdet mellem medlem og forening
anses som modtaget af medlemmet, når blot foreningen kan dokumentere, at e-mailen er afsendt.
Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, dagsordener til disse, foreningens
nyhedsbrev og øvrige informationsmeddelelser tilsendes medlemmerne til den ovennævnte e-mail,
og medlemmerne giver ved deres indmeldelse i foreningen samtykke hertil.

§ 9: Kontingent
Børn fra 12 år og unge op til 21 år GRATIS og voksne 400 kr. pr. år. Betaling sker via
minforening.dk og betales halvårligt á 200 kr.
På tidspunktet for foreningens stiftelse udgør medlemskontingentet kr. 400 kr.
Ingen kommende medlemmer hindres i medlemskab pga. manglende økonomisk formåen. Der
ansøges ved indmelding om nedsat bidrag på baggrund af tro -og love erklæring.
For juridiske personer fastsættes kontingent særskilt af bestyrelsen. Bestyrelsen har myndighed til
at beslutte en forhøjelse af kontingentet, som herefter træder i kraft i det efterfølgende
regnskabsår. Foreningen har ret til at foretage offentlig indsamling af midler til gennemførsel af
dens formål, og gennemfører de nødvendige juridiske og praktiske tiltag med henblik på dette.
Medlemskontingent skal betales senest 10 dage efter medlemmer modtager påkrav herom.
Ved restancer med medlemskontingent forrentes restancen efter rentelovens regler, der også̊
gælder for eventuelle rykkerskrivelser.
For at kunne deltage i Foreningens aktiviteter og benytter Foreningens faciliteter og service, skal
medlemsskabet være aktivt.
Et medlemskab er aktivt sålænge medlemskontigent er betalt for perioden.

§ 10: Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskab følger kalenderåret, dog tælles perioden november 2020 – 31. december

2021 som ét kalenderår. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister. Medlemsregisteret skal føres på papir, som opbevares sikkert.
Foreningen udleverer ikke personoplysninger om sine medlemmer, til andre end bestyrelsen og
medlemmet selv, medmindre medlemmerne giver samtykke hertil, eller kravet om udlevering
understøttes af en dommerkendelse.

§ 11: Eksklusion
Beslutning om eksklusion skal træffes af den samlede bestyrelse, dog kan beslutning om
eksklusion af andre bestyrelsesmedlemmer end formanden træffes af fire bestyrelsesmedlemmer.
Formanden kan alene afsættes af generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen har myndighed og pligt til at ekskludere eksisterende medlemmer, som ikke længere
er enige i samtlige dele af foreningens formål, som udtrykt i § 3, eller som i ord eller handling
direkte modarbejder disse formål. Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal meddeles og
begrundes skriftligt (e-mail er tilstrækkeligt).
Hvis forfaldent kontingent ikke er betalt senest 20 dage efter medlemmet har modtaget første
påkrav om betaling, kan medlemmet ekskluderes af foreningen. Et således ekskluderet medlem er
stadig forpligtet til at betale kontingent for det indeværende regnskabsår.
Eksklusion træder i kraft, så snart bestyrelsen har truffet meddelelse om eksklusion, hvorefter
bestyrelsen er forpligtet til hurtigst muligt at give meddelelse til det ekskluderede medlem.
Et ekskluderet medlem har ikke stemmeret i foreningen, og har ikke krav på at få tilbagebetalt
indbetalte kontingentsmidler eller andre økonomiske midler, medmindre der er truffet aftale mellem
foreningen og medlemmet herom.

§ 12: Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§ 13. Opløsning af foreningen
Nedlæggelse af foreningen kan alene ske, hvis det foreslås enstemmigt af bestyrelsen, og herefter
godkendes med 2/3 flertal af medlemmerne ved en lovligt indkaldt ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens evt. kreditorer først fyldestgøres, hvorefter evt.
overskydende midler fordeles iht. beslutning herom, som skal træffes af den generalforsamling,
der træffer beslutning om opløsning af foreningen.

