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Vedtægter for 

Nordic Designers’ Aid (NDA) 

Stiftet ved generalforsamling den 15. april, 2012 

 

1. Navn 
 
Foreningens navn er Nordic Designers’ Aid (NDA). Foreningen er stiftet ved generalforsamling den 
15. april, 2012, som en privat, ikke-kommerciel organisation uden partipolitisk eller religiøs 
tilknytning. 

 
2. Hjemsted 
 
Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 

 
3. Formål 

3.1 Foreningens overordnede formål er at skabe bedre vilkår og fremtidsudsigter for udsatte 
teenagemødre og deres børn samt forebygge teenage graviditet i Sydafrika. 

Foreningens fokusområder er sociale og sundhedsmæssige problematikker relateret til rollen som mor 
som teenager, med fokus på at støtte både mor og barn. Disse problematikker relaterer sig til følgende 
områder: fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, lighed mellem køn, seksuelle og reproduktive rettigheder 
samt behandling eller lindring af seksuelt overførte sygdomme - i særdeleshed hiv og aids. Foreningen 
arbejder samtidig henimod at gennemføre, støtte og styrke initiativer i Sydafrika, der sikrer piger og 
kvinder rettigheden til kontrol over egen fremtid og egen krop. 

3.2 Foreningen stræber mod at opnå sit formål gennem samarbejde med sydafrikanske ikke- 
kommercielle organisationer, som arbejder for at bekæmpe fattigdom eller arbejder indenfor områderne 
reproduktiv og seksuel sundhed, strategiske kønsinteresser, undervisning, oplysning og rettigheder. 

3.3 Foreningen har desuden til formål at opbygge et samarbejde med og mellem nordiske tøjdesignere, 
som ønsker at fokusere på bæredygtighed og socialt udviklingsarbejde, som en del af deres CSR 
politik. Samarbejdet mellem foreningen og designerne skal primært bygge på tøjdonationer fra 
designvirksomheden til foreningen selv, som efterfølgende videresælger det i Sydafrika. 

Formålene med dette samarbejde skal være:  
- at kunne bygge foreningens økonomiske virke på videresalg af nordisk tøj i Cape Town. Al 
overskud fra salget af tøjet skal ubeskåret gå til at nå foreningens formål, som beskrevet i vedtægternes 
nr. 1.1. 
- at bidrage til øget bæredygtighed indenfor nordisk tøjproduktion, idet tøjet der videresælges 
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hovedsageligt vil være over- eller fejlproduceret nordisk tøj, som ellers destrueres. 

 
4. Medlemsforhold 

4.1 Indmeldelse.  
Indmeldelse sker skriftligt via web inmeldelse eller ved direkte henvendelse til foreningens kasserer 
med angivelse af navn, adresse og telefonnummer. Kontingentet betales en gang om måneden. Beløbet 
betales hver måned forud via betalingsservice. 
Organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som kan støtte foreningens formål og virke kan blive 
medlemmer. 

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne 
stemmer for at nægte indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, 
efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling. 

4.2 Udmeldelse 
Udmeldelse kan ske til enhver tid og skal ske skriftligt til foreningens kasserer. 

Der tilbagebetales ikke forudbetalt kontingent. Manglende indbetaling af kontingent betragtes som 
udmeldelse. 

4.3 Eksklusion 
Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, som 
handler til skade for foreningen. Medlemmer der ikke betaler kontingent, slettes uden videre fra 
pågældende regnskabsårs udløb. Repræsentanter for medlemsorganisationer samt individuelle 
medlemmer indbydes til NDA’s offentlige aktiviteter og modtager orientering om foreningens arbejde 
gennem en årsberetning og foreningens nyhedsbreve. 

Det er ikke tilladt at benytte sit medlemskab af foreningen til at opnå materiel fordel eller vinding. 

4.4 Kontingent 
Generalforsamlingen fastsætter det årlige contingent. Principper for fastsættelse af det månedlige 
kontingent er baseret på at kunne opretholde foreningens formålsparagraf. 

4.5 Medlemsrettigheder og pligter 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt leve op til dens 
formålsbestemmelser. 

Medlemmerne er berettiget til løbende orienteringer om foreningens arbejde. 

 
5. Ansatte 

5.1 Det er ikke tilladt at misbruge sin ansættelse i foreningen til at opnå materiel fordel eller vinding. 
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5.2 Ansatte kan, selvom de er medlemmer af foreningen, ikke stille op til bestyrelsen. Ansatte har dog 
stemmeret ved generalforsamlingen. 

6. Generalforsamlingen 

6.1 Tidspunkt 
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af maj. Indkaldelse med dagsorden sker 
med mindst fire ugers varsel. Dagsordenen bør indeholde følgende punkter: 

1. Valg af mødedirigent  

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering  

4. Debat om foreningens fremtidige arbejde og strategiske prioriteringer  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. V edtagelse af kontingent  

7. Valg til bestyrelsen (såfremt dette er nødvendigt. Ellers hvert 2. år)  

8. Valg af intern revisor  

9. Eventuelt  

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være NDA i hænde senest tre uger før 
mødet og vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest en uge før. 

Stemmeafgivelse sker ved personligt fremmøde. Afstemning (fraset forslag om vedtægtsændringer) 
afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Ved stemmelighed bortfalder 
forslaget. 

Valg af personer foregår ved hemmelig afstemning. Det samme er tilfældet ved øvrige afstemninger, 
såfremt mindst en af de stemmeberettigede anmoder om det. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når 
minimum 15 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I 
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget 
af foreningens formand. 

6.2 Indkaldelse 
Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt til medlemmerne med minimum 3 ugers 
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varsel. Med indkaldelsen skal følge kopi af foreningens reviderede regnskab fra foregående 
regnskabsår. 

6.3 Afholdelse 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen ledes 
af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. 

På den ordinære generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens årsberetning om foreningens 
virksomhed. 

Generalforsamlingen godkender årsberetning, regnskab og budget. Desuden vælger 
generalforsamlingen medlemmer til bestyrelsen samt ekstern revisor. 

Forslag, som ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til foreningens 
formand senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af 
nærværende vedtægt. 

Ethvert stemmeberettiget medlem kan stemme ved generalforsamlingen. Et stemmeberettiget medlem, 
er et medlem som har betalt kontingent for indeværende år. 

Der kan stemmes ved brug af fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet på 
generalforsamlingen fremmødt gyldigt medlem. 

 
7. Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsens opgaver og størrelse 
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 4-8 medlemmer. 

7.2 Valg 
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Opstilling af 
kandidater skal ske senest 8 dage før generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til foreningens 
formand. Genvalg kan finde sted. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende ordinære 
generalforsamling, medmindre bestyrelsen efter bestyrelsesmedlemmers frafald udgøres af 3 
medlemmer eller derunder, i hvilket tilfælde bestyrelsen har pligt til hurtigst muligt at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, 
sekretær og kasserer. 

7.3 Bestyrelsesarbejdet 
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Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden indenfor gældende vedtægters rammer. 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når minimum 2 af bestyrelsens 
øvrige medlemmer anmoder herom. Almindeligvis 6 gange årligt. Indkaldelse finder sted skriftligt med 
angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som ved godkendelsen underskrives af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen tager stilling til og godkender alle projektansøgninger i NDA med mindst 2/3 majoritet. 

Bestyrelsen træffer alle øvrige beslutninger ved simpel stemmeflerhed. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer  af bestyrelsen er til stede – heraf skal 
den ene af disse tre være enten formanden eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens eller 
den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved hjælp af fuldmagt. 

Bestyrelsen skal sikre, at NDA’s aktiviteter drives i overensstemmelse med formålet, vedtægterne og 
inden for de af lovgivningen udstukne rammer. 

Bestyrelsen skal påse, at der udarbejdes budgetter. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes retvisende regnskaber, samt at disse aflægges i henhold 
til gældende lovgivning. 

Bestyrelsen skal tilstræbe at være fremadrettet, visionær og målformulerende i sit arbejde. Bestyrelsen 
kan invitere kompetencepersoner (herunder ansatte) til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen ansætter direktør og projektleder og fastsætter dennes arbejdsbeskrivelse. Direktør- og 
projektleder deltager i bestyrelsesmøderne med taleret. 

Det er ikke tilladt at misbruge sin bestyrelsespost til at opnå materiel fordel eller vinding 

Medlemmer af bestyrelsen underskriver årligt en erklæring om mulige interessekonflikter. 

 
8. Arbejdsgrupper 

8.1 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper bestående af medlemmer og/eller eksperter til varetagelse 
af nærmere definerede opgaver eller projekter indenfor NDA’s formål. 

8.2 Arbejdsgruppers oplæg eller projekter skal godkendes af bestyrelsen før iværksættelse.  

8.3 Arbejdsgrupper kan udtale sig på gruppens vegne og med bestyrelsens godkendelse på 
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foreningens vegne. 

 

9. Regnskab og formue  
 
Foreningens regnskab- og kontingentår følger kalenderåret. 

Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af foreningens eksterne og interne 
revisorer. 

Kassereren indkasserer indtægter og betaler de af bestyrelsens godkendte regninger. Kassereren fører 
regnskab over samtlige indtægter og udgifter, og udarbejder desuden foreningens årsrapport i 
samarbejde med den eksterne revisor. 

I forbindelse med foreningens bankkonto gælder følgende regler i forhold til adgang til kontoen: 
De hermed nævnte personer; formand, næstformand eller kasserer, kan i en forening af to disponere 
over kontoen (inklusiv netbank). 

Er kun én af disse til stede, kan 3 bestyrelsesmedlemmer i forening disponere over kontoen ved at 
henvende sig personligt i banken. 

 

10. Tegning og hæftelse  
 
Foreningen tegnes to i forening af enten formand, næstformand eller kasserer. Hvis der kun er én af 
disse til stede, tegnes foreningen af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
For så vidt angår beslutninger vedrørende den løbende drift tegnes foreningen af formanden. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer, formand, næstformand, kasserer eller bestyrelse nogen 
personlig økonomisk hæftelse. 

 
11. Vedtægtsændringer  
 
Forslag til ændring af foreningens vedtægter fremlægges i.h.t. 8.3.  

Ændring af foreningens vedtægter kræver beslutning på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt 
de afgivne stemmer. 

 
12. Opløsning  
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Opløsning af foreningen kræver beslutning af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 

majoritet blandt de afgivne stemmer. 

Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue en organisation/aktivitet som er relevant for 
NDA’s arbejdsområde. Nærmere beslutning træffes af foreningens sidste generalforsamling. 

 
13. Voldgift 

Stridigheder om anvendelse af nærværende vedtægt afgøres ved voldgift. 

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse 
i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges 
han af dommeren i den retskreds, hvor foreningen er hjemmehørende. I øvrigt henvises til lov nr. 181 
af 24. maj 1972 om voldgift, med eventuelle senere ændringer. 

 

Underskrevet af bestyrelsen den 15. april, 2012. 

 

Formand: Louise Høgenhaven Andersen 

Næstformand: Line Seier Madsen 

Kasserer: Camilla Høgenhaven Andersen 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Ida Bundgaard Berggren 
Katrine Holm Johansen  

Projektleder og stifter: Maria Liv Claudi Pedersen 

 

 


