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§1 NAVN OG HJEMSTED 

Stk. 1. Foreningens navn er: TurningPoints

Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Hvedebjergvej 22, 8220 Brabrand


§2 FORMÅL 

Stk.1. Foreningens formål er at facilitere alle menneskers ret til arbejde.


A. Foreningens formål er, at udvikle adgangen til arbejde, især i det globale Syd.

B. Foreningens formål er, at styrke folkeoplysningen, om at dette arbejde har sit grundlag i FN’s 

menneskerettighedserklærings artikel 23:


1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige ar-
bejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed 

2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde 
3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv 

og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale 
beskyttelsesforanstaltninger 

4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser 

C. Foreningens formål er videre at arbejde med udviklingen af politiet især i det globale Syd, 
men også som en central global statslig institution for etableringen, beskyttelsen, oprethol-
delsen og udviklingen af demokratiske, retfærdige, omsorgsfulde og bæredygtige samfund. 
Med andre ord støtte politiet i dets udvikling mod et effektivt, veluddannet og veludrustet ret-
færdigt politi, der nyder stor tillid og opbakning i lokalbefolkningen.


D. Foreningens formål er at styrke folkeoplysningen om politiets rolle på udviklingsområdet.

E. Foreningens formål er endvidere at indsamle viden og erfaringer til støtte for ovenstående 

arbejdsområder. 

F. Der er især fire videns- og erfaringsområder, som foreningen skal arbejde med, og det er:


1. Sammenhængen mellem økonomisk vækst og vold (direkte og strukturel)

2. Indsamling af viden og erfaringer i forbindelse med etableringen af virksomheder, der 

bygger på Pass It On konceptet

3. Indsamling af viden og erfaringer fra samarbejdet med og udviklingen af lokale poli-

tienheder

4. Indsamling af viden, erfaringer fra og effekter af samarbejdet mellem lokale Pass It 

On virksomheder og lokale politienheder


§3 MEDLEMSKREDS 

Stk. 1. 	 Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at støtte eller arbejde for 	 	
	 foreningens formål. 

Stk. 2. 	 Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. 	 Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
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Stk. 4. 	 Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær med virkning fra 	 	
	 udgangen af et regnskabsår.

Stk. 5.	 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

	 Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.


§4 GENERALFORSAMLINGEN 

Stk. 1. 	 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. 	 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og 	 	
	 indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne med angivelse af 	 	
	 dagsorden.

Stk. 3.	 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 	 	
	 ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. 	 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 	 	
	 punkter:


1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Godkendelse af budget	

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af foreningens bestyrelse og suppleanter

8. Valg af intern revisor

9. Eventuelt 


Stk. 5. 	 Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden for hvert medlem 		
	 er 2 år. Valgene afholdes forskudt med henblik på kontinuitet. I den første periode 	 	
	 vælges 3 bestyrelsesmedlemmer derfor for en periode af 3 år, så denne forskydning kan 
	 etableres. Der vælges mindst 2, højst 4 suppleanter.

Stk. 6. 	 Formen og procedurerne for foreningens generalforsamling tages ændres efter 5 år fra 	
	 stiftelsestidspunkt, så TurningPoints vedtægter svarer til Pass It On konceptet.



§5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Stk. 1.	 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 		
	 og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet an	 	
	 modning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen 	 	
	 afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2.	 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§6 FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE 

Stk. 1.	 Foreningens øverste ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 		
	 sekretæren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2.	 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 	 	
	 generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.	 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor 	 	
	 bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, sekretær og kasserer.

Stk. 4.	 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg 	 	
	 og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5.	 Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angi-		
	 velse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer 	
	 af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes 	
	 mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
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§7 ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION 

Stk. 1.	 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.	 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3.	 Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk. 4. 	 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§8 TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE 

Stk. 1.	 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 	 	
	 bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast 	 	
	 ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.	 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 	
	 der påhviler foreningen.


§9 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Stk. 1.	 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 		 	
	 ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.	 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de ved	 	
	 tages på.


§10 OPLØSNING 

Stk. 1.	 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 	 	
	 generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk. 2.	 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 	
	 §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete 	 	
	 anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 
§11 DATERING 

Stk. 1.	 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 27. juni 2019.


	 	 


Dirigentens underskrift: ___________________________________________


Referentens underskrift: ________________________________________
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