
Vedtægter for foreningen MAD TIL ALLE 
 
 
§ 1. Navn og hjemsted. 
Foreningens navn er MAD TIL ALLE 
Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune 
Foreningen er stiftet den 14. juni 2016 
Foreningen er en ikke-erhvervsmæssig forening 
 
§ 2 Formål 
Foreningens formål er 

 at hjælpe danskere, flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, som 
modtager ydelser i henhold til lov om aktiv socialpolitik eller lov om integration, 
til at få tilstrækkelig, sund mad 

 at samarbejde med fødevareproducenter, supermarkeder, butikker, kantiner, 
restauranter m.fl. med at indsamle doneret mad og give det til modtagerne - alt 
under overholdelse af Fødevarestyrelsens krav  

 inddrage modtagerne i projektet og derved skabe et frivilligt, socialt 
arbejdsnetværk, hvor modtagernes kompetencer og interesser udnyttes 

 at gennemføre integrationsfremmende projekter for flygtninge/indvandrere 
 at tilstræbe bæredygtighed og social ansvarlighed 

 
§3 Medlemskab 
Stk. 1 Følgende kan være medlemmer af foreningen: 
Familier, par og enlige som modtager madleverancer og deltager i arbejdsfællesskabet  
Personer, virksomheder, grupper og andre der rådgiver og på anden vis deltager i 
foreningens arbejde  
Virksomheder, grupper og andre som donerer mad  
Stk. 2 Alle medlemmer skal tilslutte sig foreningens formål og idegrundlag. 
Stk. 3 Personer som modtager madleverancer er gruppe-1 medlemmer. Alle andre, 
herunder personer som ønsker at støtte foreningen med et økonomisk tilskud, er gruppe-2 
medlemmer. 
Stk. 4 I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvem der kan optages som medlem. 
 
 
§ 4 Eksklusion 
Et medlem, som ikke respekterer denne vedtægt eller generalforsamlingens 
beslutninger, kan eksluderes af bestyrelsen. Eksklusionen skal efter anmodning af den 
pågældende godkendes på den efterfølgende generalforsamling. 
 
 
§5 Generalforsamlingen 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed 
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned og indkaldes 
med mindst 1 måneds varsel. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden. 
Regnskabet skal være tilgængeligt for medlemmerne hos kassereren 3 uger før 
generalforsamlingen. 



Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Formandens beretning om det forløbne års aktiviteter 
4) Aflæggelse af regnskab 
5) Fremlæggelse af budget, fastlæggelse af kontingent for gruppe-1 medlemmer 
6) Planlagte aktiviteter 
7) Indkomne forslag 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9) Valg af suppleanter 
10) Valg af intern revisor (hvert 2.år) 
11) Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 2 uger 
før generalforsamlingen. Medlemmerne skal have lejlighed til at gøre sig bekendt med 
forslagene senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Stk. 4 Indkaldelse sker elektronisk via e-mail og WhatsApp samt ved opslag i de 2 
frivillige centre i kommunen. 
Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af forsamlingen, og som 
ikke må være medlem af bestyrelsen.  
Stk. 6 Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer af foreningen og de, som 
bestyrelsen har inviteret. 
Stk. 7 Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer. Foreninger og andre 
grupper har stemmeret som 1 person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 8 Referenten tager referat af de beslutninger, der bliver truffet. 
 
 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 
1/3 af foreningens medlemmer kræver det med angivelse af skriftlig begrundelse. 
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel umiddelbart efter 
modtagelse af kravet. 
Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed, som den ordinære. 
Stk. 4 Bortset fra vedtægtsændringer og opløsning af forening træffes alle beslutninger 
ved almindeligt stemmeflertal. 
 
 
§ 7 Bestyrelsen 
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den 
første ordinære generalforsamling er 3 medlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved 
lodtrækning. 
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen 
med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 
og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 
Stk. 3 Suppleanter vælges for 2 år ad gangen og kan deltage i bestyrelsesmøderne. De 



har taleret, men kan ikke deltage i afstemninger. 
En suppleant, der indtræder som bestyrelsesmedlem, følger den afgåedes valgperiode. 
Stk 4 Personer, der er ansat af foreningen og lønnes af foreningen kan vælges til 
bestyrelsen.  
Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer foreningen i projekter finansieret af eksterne 
midler, kan modtage vederlag for arbejdet i det omfang det fremgår af 
projektbeskrivelsen. 
 
 
§ 8 Revisor 
Intern revisor vælges for 2 år og kan ikke være medlem af bestyrelsen. 
 
 
§ 9 Tegningsregler 
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvor det ene skal 
være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
 
 
§ 10 Hæftelse 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke 
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, medmindre de er 
erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. 
 
 
§ 11 Regnskab og revision 
Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret 
Stk. 2 Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen forud for generalforsamlingen 
Stk. 3 Revisoren skal fremlægge sine bemærkninger på årsregnskabet i form af en 
påtegning, inden regnskabet forelægges for generalforsamlingen. 
 
 
§ 12 Vedtægtsændringer 
Stk. 1 Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 
generalforsamlingen stemme for. 
Stk. 2 Hvis der ikke kan opnås 2/3 flertal, kan der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling. Vedtægtsændring kan her besluttes med almindeligt flertal. 
 
 
§ 13. Opløsning 
Stk. 1 Beslutning om eventuel opløsning af foreningen forudsætter, at mindst 2/3 af 
medlemmerne er tilstede og deltager i afstemningen. Beslutningen træffes ved almindeligt 
flertal. 
Stk. 2 Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er tilstede indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med almindeligt flertal. 
I tilfælde af nedlæggelse af foreningen fordeles foreningens aktiver til de aktuelle 
gruppe-1 medlemmer. Ikke-salgbart indbo gives til et beslægtet humanitært formål. 
 
 



Vedtægter godkendt på Generalforsamlingen 22.02.17 
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