Vedtægter for Danskernes Lykke (1. juli 2020)

VEDTÆGTER FOR
DANSKERNES LYKKE

§ 1 Navn
Foreningens navn er Danskernes Lykke.

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

§ 3 Formål
Danskernes Lykke skal fungere som en almenvelgørende og almennyttig forening, der skal uddele
økonomisk støtte, herunder legater, hædersgaver, kost og logi, til danske fysiske og juridiske personer,
der:
1) Har givet anledning til forbedring eller bevarelse af danskernes lykke, hvorved forstås følelse af dyb
glæde over og stor tilfredshed med den livssituation en eller flere danskere befinder sig i, eller
2) Er blevet udsat for overgreb herunder angreb på liv, helbred, velfærd, ære eller fred fra
antidemokratiske kræfter eller fra personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis, eller
3) Har udvist mod, viljestyrke, eller næstekærlighed i ord eller handling med den hensigt at beskytte en
eller flere danskeres liv, helbred, velfærd, ære eller fred mod antidemokratiske kræfter eller mod
personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis, eller
4) Under betydelig risiko for eget liv, helbred, velfærd, ære eller fred har kæmpet for danskernes lykke
eller for bevarelsen af demokratiet eller forsamlings- eller ytringsfriheden mod antidemokratiske kræfter
eller mod personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis.
Som alternativ til økonomisk støtte kan foreningen vælge at yde lån.
Såfremt en fysisk person er afgået ved døden, kan støtten gives til de efterladte.
Stk. 2
Danskernes Lykke skal i særlig grad tilstræbe, at forsamlings- og ytringsfriheden forsvares og udvides.
Stk. 3
Danskernes Lykke skal tilstræbe:
1) at antallet af kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS overstiger 300, og kontingentet har en sådan
størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.
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2) at modtage gaver på over 200 kr. per giver.
3) at antallet af gavegivere i EU/EØS overstiger 100 årligt.
4) at have en egenkapital på minimum 150.000 kr.
Stk. 4
Danskernes Lykke må ikke ved sit formål eller sin adfærd modarbejde eller underminere demokrati eller
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
Stk. 5
Danskernes Lykke kan foretage enhver handling, der sigter på at bevare eller opretholde danskernes
lykke, herunder skabelse af fællesskaber, mødesteder eller sammenslutninger, gennemførelse af
undervisning eller kursusvirksomhed og tilbud om kost og logi til personer, der oplever trange kår
grundet overgreb herunder angreb på liv, helbred, velfærd, ære eller fred fra antidemokratiske kræfter
eller fra personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis.
Stk. 6
Danskernes Lykke kan foretage enhver lovlig handling, som skaber indtægt til foreningen og dermed
øger foreningens mulighed for almenvelgørende og almennyttig aktivitet.

§ 4 Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk person, der tilslutter sig foreningens formål og
betaler kontingent ved indmeldelse.

§ 5 Kontingent
Kontingent fastsættes årligt af bestyrelsen. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for hele
indeværende år. Kontingent kan ikke betales forud, men skal betales i det år, det vedrører.
Stk. 2
Fortsat medlemskab forudsætter, at medlemmet herefter betaler kontingent årligt inden udgangen af
februar måned, idet vedkommende ellers udmeldes af bestyrelsen.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i december.
Stk. 2
Møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har tilmeldt sig
generalforsamlingen mindst 1 uge inden afholdelse og har betalt kontingent, så det var foreningen i
hænde senest den 5. januar.
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Stk. 3
Bestyrelsen skal med dagsorden indkalde til ordinær generalforsamling skriftligt (evt. elektronisk) med 4
ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling med dagsorden kan indkaldes af bestyrelsen på samme
vis med 2 ugers varsel.
Stk. 4
Der kan ikke på generalforsamlingen stemmes med fuldmagt.

§ 7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for
3 år ad gangen, således at 1 bestyrelsesmedlem er på valg årligt.
Stk. 2
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der på generalforsamlingen er fremmødt og har stemmeret
og har meddelt sit kandidatur skriftligt, så meddelelsen var bestyrelsen i hænde senest den 5. juni.
Stk. 3
Bestyrelsen vælger selv en bestyrelsesformand af sin midte. Bestyrelsesformanden er øverste leder af
foreningen mellem bestyrelsens møder og leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesformanden forbliver
på sin post, så længe han opnår genvalg som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen.
Stk. 4
Bestyrelsen har den endegyldige ret til fortolkning og forklaring af ord i foreningens formålsparagraf.

§ 8 Hæftelse
Intet medlem af foreningen hæfter for foreningens forpligtelser.

§ 9 Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden. Bestyrelsen kan enstemmigt meddele enkeltpersoner
prokura til at foretage særskilte handlinger.

§ 10 Eksklusion
Bestyrelsesformanden kan ekskludere medlemmer, der optræder illoyalt eller i øvrigt modarbejder
foreningen, dens formål, dens medlemmer, personer som tildeles støtte af foreningen; eller i øvrigt giver
anledning til forstyrrelse af foreningens drift. Eksklusion medfører, at medlemskab ophører og ikke kan
genopstå. Beslutning om eksklusion kan ikke indbringes for bestyrelsen eller generalforsamlingen.
Eksklusion medfører ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.
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§ 11 Vedtægtsændring
Bestyrelsen kan enstemmigt foretage ændring i disse vedtægter, såfremt sådan ændring er nødvendig
for foreningens fortsatte normale drift eller stilles som krav af myndighederne for, at foreningen kan
opnå godkendelse som velgørende forening i medfør af skattelovgivningen. Øvrig ændring af
vedtægterne kan vedtages af generalforsamlingen med ⅔ flertal, såfremt bestyrelsen enstemmigt stiller
forslag om ændring.

§ 12 Voldgift
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vedtægter, herunder tvister vedrørende
vedtægternes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af
Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Tvisten
skal afgøres af tre voldgiftsdommere, hvoraf hver part udpeger en voldgiftsdommer. Formanden for
voldgiftsretten udpeges af parterne i fællesskab.

§ 13 Opløsning
Foreningen kan opløses, hvis bestyrelsen enstemmigt foreslår dette på generalforsamlingen, som
herefter vedtager opløsningen med mindst ¾ flertal.
Stk. 2
Ved opløsning af foreningen skal likvidationsprovenu eller overskud tilfalde en anden velgørende
forening m.v., der i størst muligt omfang deler formål med Danskernes Lykke efter bestyrelsens valg.

Vedtaget på stiftelsesmødet i København den 1. juli 2020
Som stiftende medlemmer

_________________________
A. Holm

____________________
J. Andersen

_______________
R. Paludan

