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Foreningens navn, stiftelse og hjemsted
1.1

Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" forkortet DBK.

1.2

Foreningen er stiftet den 15. maj 1993.

1.3

Foreningen er tilsluttet Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
og samarbejder med SL, idet foreningens aktive medlemmer
fortrinsvis er medlem af Socialpædagogernes Landsforbund.
Foreningen handler under ansvar overfor landsforbundets
hovedbestyrelse.

1.4

Foreningens hjemsted er SL Storkøbenhavn
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Formål
2.1

Formålet er:
at samle alle kontaktpersoner
at varetage medlemmernes interesser på de faglige og
uddannelsesmæssige områder
at fremme fagligheden
at arbejde mod ensrettet løn og ansættelsesforhold
at samarbejde med organisationer, der fremmer
foreningens formål.
at udgive medlemsblad
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Medlemskab og kontingent
4

3.1

Alle SL-medlemmer, der er ansat som kontaktperson, kan blive
medlemmer af foreningen.

3.2 Bestyrelsen kan give dispensation til ikke SL-medlemmer, der har
arbejde som kontaktperson som bierhverv.
3.3 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
3.4 Personer eller organisationer, som ønsker at støtte foreningen, kan
optages som støttemedlemmer.
Kontingent for støttemedlemmer fastsættes ved generalforsamlingen.
3.5 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med
mindst 1 måneds varsel.
3.6 Ved kontingent restance udover 2 måneder sendes en
skriftlig opfordring til betaling inden 1 måned. Er beløbet ikke betalt
inden fristens udløb, slettes vedkommende som medlem af foreningen.
Genoptagelse i foreningen sker kun efter indbetaling af det skyldige
beløb.
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Generalforsamlingen
4.1

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert andet år i
april/maj måned.

4.2

Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned før gennem:
"Info – nyt”

4.3

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før
generalforsamlingen.

4.4

Dagsorden, beretning og reviderede regnskab skal udsendes til
medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen.

4.5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.6

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Kassereren aflægger revideret årsrapport
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingenter
8. Valg af bestyrelse:
A) Formand
B) Kasserer
C) 3 bestyrelsesmedlemmer
D) 1 Suppleant
9. Valg af revisor
10. Valg af revisor suppleant
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4.7

Det er aktive medlemmer, der har stemme- og taleret, såfremt
de har betalt kontingent. Støttemedlemmer har ingen
stemmeret, og dirigenten afgør, om de har taleret.

4.8

På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt
stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte
medlemmer.

4.9

Der kan ikke gives skriftlig fuldmagt til at stemme for andre
medlemmer, der ikke deltager i generalforsamlingen.

4.10

Undtagen ved lovændringer, hvor vedtagelsen af et lovforslag
kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

4.11

Ved stemmelighed bortfalder et forslag

4.12

Ved stemmelighed til bestyrelsen foretages en ny afstemning,
hvis der fortsat er stemmelighed foretages lodtrækning.

4.13

Det er kun aktive medlemmer, der er valgbare til foreningens
bestyrelse.

4.14

Hvis et aktivt medlem, der er opstillet til en bestyrelsespost
ikke kan være til stede ved generalforsamlingen, kan der
indhentes en fuldmagt fra den pågældende person. Fuldmagten
skal udleveres til dirigenten, som undersøger, om den er gyldig
med angivelse af dato og underskrift.

4.15

Dirigenten afgør afstemningsmetoden, men skal være skriftligt,
hvis blot ét medlem kræves det.

4.16

Referatet af generalforsamlingen skal godkendes og
underskrives af dirigenten senest 1 måned efter
generalforsamlingen

4.17

Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende bestyrelsesmøde
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Ekstraordinær generalforsamling
5.1

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten
- når bestyrelsen finder det nødvendigt eller
- når mindst 10 navngivne og aktive medlemmer skriftligt
forlanger det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet
på den ekstraordinære generalforsamling.

5.2

I det sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger
efter modtagelsen af anmodningen.

5.3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med
8 dages varsel og afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen
har modtaget den skriftlige forlangende herom.

5.4

Enhver lovlig varslet ekstraordinær generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der møder
frem.
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Bestyrelsen
6.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:
Formand
Kasserer
3 Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen skal fortrinsvis bestå af min. 2 døve.

6.2

Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert
andet år. Genvalg kan finde sted.

6.3

Bestyrelsen skal afholde mindst 2 møder årligt, og der skal
føres protokol.

6.4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

6.6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsen er til stede herunder formanden, eller i dennes
fravær, næstformanden.

6.7

Bestyrelsen kan hente professionel rådgivning udefra.

6.8

Afgår formanden eller kassereren inden valgperiodens udløb, vælges en ny formand eller kasserer på en
ekstraordinær generalforsamling med en funktionstid til den
førstkommende ordinære generalforsamling.
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6.9

Afgår sekretæren eller et bestyrelsesmedlem inden
valgperiodens udløb, indtræder suppleanten med funktionstid til
den førstkommende ordinære generalforsamling, og en evt.
intern omrokering foretages.

6.10

Suppleanten må deltage i bestyrelsesmøderne, denne
har taleret, men ingen stemmeret.

6.11

Bestyrelsesmedlemmer, der under varetagelse af deres hverv
får kendskab til medlemmers forhold, har tavshedspligt herom.

6.12

Hvor disse love intet foreskriver, må bestyrelsen under ansvar
over for generalforsamlingen træffe beslutning efter bedste
skøn
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Regnskab og revision
7.1

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

7.2

Revisoren reviderer alle regnskabsbilagene, giro og
Bankbeholdninger, og påser om forvaltningen er i
overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.
Kassereren skal have afsluttet årsrapporten 1. feb.
og revisoren senest 4 uger før generalforsamlingen.

7.3

Revisoren kan foretage uanmeldt revision.
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Opløsning
8.1

Foreningen kan kun opløses, når dette er vedtaget
på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3
måneders mellemrum og kun såfremt 4/5 af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor.

8.2

Ved opløsning skal foreningens midler opbevares af
Socialpædagogernes Landsforbund (SL), indtil det igen lykkes at
genrejse foreningen.
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Gyldighed
9.1

Nærværende love er vedtaget på den stiftende
generalforsamling d. 15. maj 1993 og træder i kraft fra samme
dato.
Ændret:
20. maj
13. april
1. maj
12. maj

1995
1996
2005
2007
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