
VEDTÆGTER 

FOR 

DIAKONIKLUBBEN DRYS IND 

 

Navn og hjemsted: 

 

§ 1 Klubbens navn er DRYS IND. 

 

§ 2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. Klubbens adresse er Englandsvej 2,  

 2300 København S.  

 

Formål og værdigrundlag: 

 

§ 3 Klubbens formål er at drive et værested for ensomme mennesker. Værestedet vil  

 ved samvær, samtaler, aktiviteter og opsøgende arbejde hjælpe det enkelte menneske  

 til at finde nyt livsmod og øget livsværdi.  

 

 Værestedets målgruppe er ensomme mennesker i alderen fra 20 år og opefter. 

 

 Klubben yder ikke økonomisk hjælp til målgruppen. 

 

 Målgruppen kan henvende sig anonymt, og der føres ikke journaler eller kartoteker  

 bortset fra en anonymiseret, nødtørftig statistik. 

 

 Klubben arbejder på folkekirkeligt grundlag ud fra det kristne livs- og menneskesyn.  

 

Kapital og hæftelse: 

 

§ 4 Klubbens løbende udgifter søges dækket ved tilskud fra det offentlige, fra fonde,  

 kirker, støttekreds og bidrag fra private. 

 

§ 5 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende  

formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse.  

 

Medlemskab: 

 

§ 6 Klubbens medlemmer er de frivillige medarbejdere i værestedet. Indmeldelse sker når,  

man bliver registreret som frivillig medarbejder. Man er medlem så længe man  

bidrager med et frivilligt arbejde. Udmeldelse sker når et medlem ikke har bidraget  

med frivilligt arbejde i 6 måneder.  

 

 Medlemmerne skal respektere klubbens vedtægter. 

 

 Medlemmerne har tavshedspligt. 

 

 Medlemmerne og målgruppen må ikke have nogen form for økonomisk  

 mellemværende. 

 



 

Generalforsamlinger: 

 

§ 7 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling  

 indkaldes skriftligt til hvert medlem med 4 ugers varsel. Ekstraordinær  

generalforsamling indkaldes skriftligt til hvert medlem med 2 ugers varsel. 

 

 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Alle  

 generalforsamlinger afholdes i København. 

 

 Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling indgives  

 skriftligt, således at forslaget er bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. 

 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller  

 1/3 af medlemmerne kræver det. 

 Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til  

 bestyrelsen med formuleret begrundelse, hvorefter der skal afholdes  

 generalforsamling senest 3 uger senere. 

 

 Senest 8 dage før ordinær generalforsamling fremlægges i værestedet til  

 eftersyn for medlemmerne dagsorden og de fuldstændige forslag. Ved ordinære  

 generalforsamlinger lægges tillige årsregnskab med revisionspåtegning og  

årsberetninger samt budget for efterfølgende regnskabsår. 

 

§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 1. Valg af dirigent og referent. 

 2. Formandens aflæggelse af årsberetning til godkendelse.  

    2a. Daglig leders aflæggelse af årsberetning.  

 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt budget for efter-                                       

     følgende regnskabsår til godkendelse. 

 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det  

     godkendte regnskab. 

 5. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer 

  To bestyrelsessuppleanter 

  Revisorer  

  Revisorsuppleant  

 6. Indkomne forslag. 

 7. Eventuelt. 

 

§ 9 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. 

 

 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. 

 

 For beslutninger vedrørende ændring af vedtægterne eller klubbens opløsning, jfr.  

 nedenfor § 16, skal mindst 2/3 af medlemmerne være til stede på generalforsamlingen  

 og heraf skal 2/3 stemme for det rejste forslag. Er det fornødne antal medlemmer  

 ikke til stede, indkaldes inden 4 uger til en ny generalforsamling, hvorefter de stillede  

 forslag kan besluttes med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. 



 

Ledelse: 

 

§ 10 Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer, hvoraf de nedenfor under  

 1-4 nævnte skal være medlemmer af klubben.  

 

 Bestyrelsen skal være sammensat således:  

 1. Et medlem fortrinsvis fra Nathanaels Sogn. 

 2. Et medlem fortrinsvis fra Sundby Sogn. 

 3. Et medlem fra den øvrige medlemsstab. 

 4. Et medlem fra den øvrige medlemsstab. 

 5. En repræsentant fortrinsvis udenfor medlemsstaben. 

6. En repræsentant fortrinsvis udenfor medlemsstaben. 

7. En repræsentant fortrinsvis udenfor medlemsstaben. 

  

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at de under 1-3 og 7 nævnte  

medlemmer er på valg i ulige år, og de under 4-6 nævnte medlemmer er på valg  

i lige år.  

Suppleanterne vælges for ét år ad gangen.  

 

 Revisorer og revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen.  

 

 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formandens stemme er i  

 tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt  

 selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved et fremmøde på 4  

 medlemmer. Heraf skal dog mindst være 2 fra ovenstående bestyrelsessammensætning  

 punkt 1-4. 

 

§ 11 Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere.  

 

 Bestyrelsen er ansvarlig for optagelsen af nye frivillige, ulønnede medarbejdere.  

 

Tegningsregler: 

 

§ 12 Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden eller  

 næstformanden. Bestyrelsen meddeler prokura. 

 

Regnskab og revision: 

 

§ 13 Klubbens regnskaber revideres af en uvildig registreret eller statsautoriseret revisor  

 samt en af generalforsamlingen valgt revisor, som skal være medlem af klubben  

 udenfor bestyrelsen. 

  

§ 14 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

 

§ 15 Klubbens regnskab opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

 

Opløsning: 



 

§ 16 Såfremt der i overensstemmelse med § 9 er truffet beslutning om opløsning af  

 klubben, skal klubbens formue – efter at klubbens forpligtelser overfor de ansatte  

 og eventuelle andre kreditorer er dækket – tilfalde Nathanaels Kirkes Menighedspleje  

 og Sundby Kirkes Menighedspleje begge på Amager, eller, såfremt disse  

 organisationer ikke længere måtte eksistere, en tilsvarende organisation efter  

 bestyrelsens afgørelse. 

 

 

 

Således vedtaget på Diakoniklubben DRYS INDs generalforsamling den 24. marts 2015. 

 

Som dirigent: Børge Korsholm 

 

 

 


