Vedtægter for foreningen:

Initiativgruppen Gaderummet
på Nørrebro.
§ 1.
§ 1.b

Foreningens navn: Initiativgruppen Gaderummet.
Hjemsted: Nørrebrogade 56 Baghuset, 4 sal, 2200 Nørrebro, København.

§ 2.

Formål:
At skabe debat om unges sociale vilkår i Danmark, f.eks. gennem foredrag, studiekredse, og deltagelse i den offentlige debat.
At drive et værested, hvor marginaliserede unge med sociale og psykiske problemer tilbydes deltagelse i aktiviteter og undervisning, samt ved behov rådgivning. Målet er at give en bred socialpsykologisk støtte, der når hele vejen rundt om den unges samlede livssituation.

§ 3.

Som medlemmer optages alle personer, som kan anerkende foreningens formål. Personer, foreninger og
organisationer m.v. kan blive støttemedlemmer.

§ 4.
§ 4.b

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i Februar måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved
særskilt brev til de enkelte medlemmer.
Med indkaldelsen skal følge foreningens reviderede årsregnskab.

§ 4.c

§ 5.

§5.b
§ 6.
§ 6.b

§ 6.c

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende,
punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent og budget for den kommende periode.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af kritisk revisor.
8. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen senest en uge før afholdelsen af generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 20 % af medlemmerne
fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med afgivelse af dagsorden.
Senest 3 uger efter begæringens modtagelse skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse, såvel til ordinær som ekstraordinær generalforsamling, skal ske skriftligt
til hvert medlem med angivelse af dagsorden, sted samt tidspunkt
for generalforsamlingens afholdelse.

§7
§ 7.b
§ 7.c

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af
ordstyrer og bestyrelsens medlemmer.

§ 8.

Stemmeret har ethvert medlem som har betalt kontingent for indeværende år.

§ 9.

Valgbar til bestyrelsen er alle almindelige medlemmer som er tilstede på generalforsamlingen eller skriftligt
har givet tilsagn..

§ 10.
§ 10.b

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 11.

Bestyrelsen består af 5 personer, som vælges på generalforsamlingen ved simpelt
flertal.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer blandt bestyrelsens
medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv terminer samt sted for afholdelse af møder. Dog skal
bestyrelsen afholde møde mindst hvert kvartal.
Bestyrelsen fører protokol hvor alle væsentlige beslutninger anføres. Protokollen
(referatet) skal godkendes af bestyrelsen på næste møde.
Bestyrelsesprotokollen er altid tilgængelig for alle medlemmer.
Alle beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
Efter valg af bestyrelse, skal generalforsamlingen vælge en kritisk revisor. Den
kritiske revisor kan til enhver tid foretage uanmeldte revisoner. Endvidere kan denne
person også bede om regnskab fremlagt af kasseren med ti hverdages varsel.

§ 11.b
§ 11.c
§ 11.d
§ 11.e
§ 11.f
§ 11.g

§ 12.
§ 12.b

Eksklusion af et medlem kan ske, hvis bestyrelsen enstemmigt vedtager dette.
Såfremt at der ikke er fuld enighed i bestyrelsen om eksklusion af et medlem skal
generalforsamlingen, med to tredjedele flertal, beslutte eksklusionen.

§ 13.
§ 13.b

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling.
Såfremt at 20 % af medlemmerne forlanger dette, kan vedtægtsændringen først
vedtages, på en følgende generalforsamling.

§ 14.

Hvis foreningen opløses overføres samtlige aktiver til almennyttige formål for
befolkningen i København.
Vedtaget på stiftende generalforsamling, fredag d.13.september 1996,
og sidst ændret på generalforsamlingen, torsdag d.5.juni 1997.

