VEDTÆGTER

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1
Organisationens navn er Arkitekter Uden Grænser, forkortet AUG.
Stk. 2
Internationalt anvender organisationen navnet Architectes Sans Frontières Danemark
(ASF-DK) eller Architects Without Borders Denmark (AWB-DK).
Stk. 3
Organisationen er landsdækkende, og har sit sæde i København.
§ 2. FORMÅL
Stk. 1
AUG en almennyttig arkitektfaglig udviklings- og humanitær organisation, som
gennem samarbejde og netværk med arkitektfaglige og andre relevante partnere,
søger at fremme organisationens formål.
Stk. 2

AUGs formål er støtte udsatte befolkningsgrupper i de fattigste lande.
Dette skal ske gennem implementering af arkitektfaglige sociale udviklingsprojekter,
deltagelse i humanitære hjælpeaktioner samt at fremme oplysning om bekæmpelse af
fattigdom og forebyggelse af naturkatastrofer.

Stk. 3

AUGs formål fremmes bl.a. ved:
 At iværksætte og realisere projekter indenfor byggeri, planlægning og relaterede
fagdiscipliner som kommer organisationens målgrupper til gode.
 At samarbejde og danne netværk med andre ansvarsbevidste organisationer og
private sektor initiativer for at fremme organisationens formål.
 At planlægge og gennemføre kurser, seminarer, udstillinger og anden kundskabs-og
vidensformidling med forbindelse til organisationens formål og konkrete projekter.
 At samarbejde med "ASF International" hvor AUG tilslutter sig "the Hasselt Charter",
som fundament for ASFs virke.
 Aktivt at søge og modtage midler fra offentlige donorer og private sponsorer og at
anvende disse i overensstemmelse med paragraf 2, stk 2.

Stk. 4

AUG arbejder uafhængigt af politiske, etniske, racemæssige og religiøse forhold.

§ 3. MEDLEMSKAB
Stk. 1
Medlem kan den enkeltperson blive, der betaler kontingent og som ønsker at
fremme organisationens formål.
Stk. 2

Speciel faglig baggrund er ikke et krav for medlemskab og derved ej heller for opstilling i
bestyrelsen. Alle medlemmer kan opstille til en bestyrelsespost.

Stk. 3

Stemmeret i organisationen har man kun som medlem.

Stk. 4

Et medlem kan være tilsluttet en lokalafdeling, men det formelle medlemskab gælder
hovedorganisationen med sæde i København.

Stk. 5

Medlemskab ophører, hvis medlemmet modarbejder organisationens formål og/eller hvis
medlemmet er i kontingentrestance i mere end 6 måneder.

Stk. 6

Ekskludering kan besluttes ved et bestyrelsesmøde, med minimum 2/3 flertalsafstemning.
Pågældende medlem skal informeres i forbindelse med indkaldelse til mødet.

Stk. 7

Medlemskab kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel.

Stk. 8

Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling. Kontingentet betales 1 gang
årligt eller månedligt, afhængigt af den valgte type medlemskab. Allerede indbetalte

kontingenter tilbagebetales ikke.
Stk. 9

Som enkeltperson, organisation eller virksomhed, kan man støtte organisationen med et
sponsorat.

Stk.10

Virksomheder kan tegne et erhvervsmedlemskab. Beløbene fastsættes af den årlige
generalforsamling.

Stk. 11

Medlemmerne hæfter ikke i nogen henseende personligt - herunder økonomisk eller
juridisk - for foreningens forpligtelser.

§ 4. GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1
Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed.
Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. Indkaldelse
skal ske med mindst 4 ugers varsel pr. e-mail eller brev til medlemmets seneste oplyste
adresse. Indkaldelsen skal indeholde den foreløbige dagsorden, bestyrelsens beretning,
det reviderede regnskab samt indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes mindst 2 uger
inden generalforsamling. Den endelige dagsorden fremsendes 1 uge før
generalforsamlingen. Alle medlemmer er stemmeberettigede, hvis de ikke er i
kontingentrestance. Alle medlemmer har ret til at tale på generalforsamlingen og hver
stemmeberettiget har 1 stemme. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Det gælder ikke
ændringer i vedtægter eller opløsning af organisationen, som kræver et flertal på 2/3 af
de fremmødte. Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning herom.
Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel, efter anmodningen er modtaget af
bestyrelsen. På ekstraordinær generalforsamling gælder samme afstemningsregler mv.
som ved den ordinære generalforsamling. Forslag der ønskes behandlet på den
ekstraordinære generalforsamling, fremsendes mindst 2 uger før.

Stk. 4

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.

Stk. 5

Valg af dirigent og referent samt stemmetællere for mødet
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens årsberetning
Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent og minimums bidrag for støttemedlemsskab
Godkendelse af budget
Organisationens målsætninger for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Generalforsamlingens referat skal offentliggøres ved udsendelse til medlemmer eller
gennem publicering på hjemmesiden.

§ 5. BESTYRELSEN
Stk. 1
Bestyrelsen iværksætter generalforsamlingens afgørelser og tager fortløbende
beslutninger mellem generalforsamlingerne.
Stk. 2

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen, med op til fire
bestyrelsesmedlemmer valgt pr. gang.

Stk.3

Bestyrelsen har mulighed for at konstituere sig selv, og fordele posterne formand,
næstformand, kasserer samt sekretær på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.

Stk. 4

Bestyrelsen består af minimum 5 og højst 7 medlemmer og er sammensat af
formand, næstformand, kasserer, sekretær og almene bestyrelsesmedlemmer. På den
årlige generalforsamling vælges ligeledes et antal suppleanter.
I tilfælde af udtrædelse af et bestyrelsesmedlem indtræder 1. suppleanten som nyt
medlem af bestyrelsen, for resten af det udtrådte medlems valgperiode.

Stk. 5

Bestyrelsesmødet er gældende, når indkaldelsen sker mindst en uge i forvejen og når
mindst halvdelen af medlemmerne er mødt op. Alle bestyrelsesafgørelser træffes ved
simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesafgørelser kan besluttes pr. e-mail eller via telefonmøde. Er dette tilfældet, skal
afgørelsen føres til referat ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 6

Et bestyrelsesmedlem kan vælges til en bestyrelsespost i ASF International

Stk. 7

Bestyrelsesmødets referat skal offentliggøres ved udsendelse til medlemmer eller
gennem publicering på hjemmesiden. Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.

Stk. 9

Organisationen tegnes af formand og kasserer.

Stk. 10

Formanden er organisationens talsmand.

§ 6. ORGANISATION OG ØKONOMI
Stk. 1
Medlemmer kan danne lokalgrupper af Arkitekter Uden Grænser.
Stk. 2

Alle medlemmer har ret til at iværksætte et projekt i AUG. Projekter skal defineres i
overensstemmelse med AUGs formål og skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3

Bestyrelses- og organisationsmøder kan nedsætte særlige arbejdsgrupper.

Stk. 4

Budgetramme for det aktive år fastsættes ved generalforsamlingen efter forslag fra
bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen hæfter for organisationsformuen.
Bestyrelsens virksomhed og regnskaber skal godkendes af en revisor forud for
fremlæggelse til generalforsamlingen.

§ 7. ÆNDRING AF VEDTÆGTER, OPLØSNING
Stk. 1
Ændring af organisationens vedtægter kan foregå ved generalforsamlingen med 2/3
flertalsafstemning blandt de fremmødte eller ved simpelt flertal på generalforsamlingen,
og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Forslag til ændringer af vedtægter
skal vedhæftes indkaldelsen, for at komme i betragtning til omvotering.
Stk. 2

Beslutning om opløsning af organisationen kan ske med 2/3 flertalsafstemning på en

indkaldt ordinær generalforsamling. Ved opløsning tilfalder eventuelt økonomisk
overskud anden almennyttig organisation.
§ 8. GODKENDELSE
Arkitekter uden Grænser DK blev etableret på stiftende generalforsamling d. 7. oktober 2008
på Kunstakademiets Arkitektskole, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K.
Foreningens vedtægter er siden revideret ved følgende lejligheder:
Revideret på generalforsamling d.31.03.2011
Revideret på generalforsamling d.15.03.2012
Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 24.11.2016
Revideret på generalforsamling d.22.03.2018
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Dirigent, Anton Ryslinge

