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VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MUHABET AARHUS  

 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
 
1.1 Foreningens navn er ”Muhabet Aarhus”.  

 
1.2 Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.  

 
§ 2 Formål  
 

Foreningens formål er at drive et værested for psykisk syge og sårbare kvinder og 
mænd, samt iværksætte og drive andre aktiviteter, som understøtter formålet.  

 
Værestedet er åbent for alle, men har særlig fokus på psykisk syge flygtninge og 
indvandrere og deres pårørende. Værestedet drives jvf. Muhabet konceptet.  

 
Formålet med værestedet Muhabet Aarhus og aktiviteterne er:  

- at forbedre livskvaliteten for psykisk sårbare flygtninge og indvandrere og deres 
pårørende ved at skabe rammer for et værdigt hverdagsliv 

- at modvirke social isolation 

- at formindske behovet for ressourcekrævende psykiatriske foranstaltninger 
- at styrke det frivillige sociale arbejde i lokalsamfundet 

- at skabe en ramme for inklusion  
- at medvirke til at skabe forståelse og respekt for mennesker med sindslidelser  

 
 
§ 3 Foreningens medlemskreds 

 
3.1 Som medlemmer optages ledelsen i værestedet, samt foreningens bestyrelse. 

 
3.2 Den ansatte ledelse i værestedet har stemmeret, men kan ikke stille op til 
bestyrelsen. 

 
 

§ 4. Foreningens ledelse 
 
4.1Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på generalforsamlingen i 

overensstemmelse med nærværende vedtægter. Bestyrelsen består af 7 personer. 
 

4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årige periode.  Bestyrelsen konstituerer 
sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

 

4.3 Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder 
bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. 

 
4.4 Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse.  
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4.5 Bestyrelsen ansætter værestedets ledelse.  
 

4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af de på generalforsamlingen 
valgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 
4.7 Bestyrelsen skal føre beslutningsreferat. 
 

 
§ 5. Generalforsamlingen 

 
5.1Generalforsamlingen afholdes hvert år. 
 

5.2 Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer 
 

5.3 Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest  
tre uger før afholdelse 
 

5.4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. 

 
5.5 Indkomne forslag til generalforsamlingen skal senest indsendes 2 uger før 
generalforsamlingen. 

 
5.6 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal. Ved personvalg, 

hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig 
afstemning. 
 

5.7 Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. 
 

5.8 Ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal af de fremmødte. Ændringsforslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamling. 
 

 
§ 6. Ordinær generalforsamling 

 
Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

6.1 Valg af dirigent og referent 
  
6.2 Formanden aflægger bestyrelsens beretning og den administrative ledelse 

regnskabet, som ligger til gennemsyn for medlemmer i foreningens lokaler senest 2 
uger før generalforsamlingen. 

   
6.3 Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag 
 

6.4 Forelæggelse og drøftelse af aktivitetsplan  
 

6.5 Forelæggelse og drøftelse af budget for det kommende år 
 
6.6 Valg af bestyrelse  

 
6.7 Valg af revisor 

 
6.8 Eventuelt 
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§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen kræver det, 

eller når et flertal af medlemmerne skriftligt kræver det. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og 
den skal indvarsles senest 14 dage før afholdelse 

 
 

§ 8. Regnskab 
 
8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 

 
8.2 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

 
 
§ 9. Tegningsregler og hæftelse 

 
9.1 Foreningen tegnes udadtil ved formand eller kasserer. 

 
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun med sin formue. 

 
 

§ 10. Opløsning af foreningen 
 
10.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget og 

dette igen vedtages på en efterfølgende generalforsamling med simpelt flertal – den 
efterfølgende generalforsamling skal afholdes minimum 14 dage efter den første 

generalforsamling.  
 
10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og aktiver tilfalde 

foreninger eller institutioner, der ligeledes arbejder på non-profit basis og med 
lignende formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den 

opløsende generalforsamling. 
 

 
§ 11. Datering 
 

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling mandag den 
22.11.10 

 
Ændring af § 2 er vedtaget på foreningens generalforsamling mandag den 23.02.15. 
 

 
 


