
 
 

Vedtægter for foreningen 2200Godnathistorier 
 Revideret 27. maj 2020 

§1 
Navn, type og hjemsted 

Stk. 1. 
Foreningens navn er 2200Godnathistorier. 

Stk. 2. 
Foreningen er pr. 25.11.16 en almindelig forening. 

Stk. 3. 
Foreningens hjemsted er primært Københavns Kommune. 

 

  §2 
 Foreningens formål 

Stk. 1.  
Foreningen har til formål at understøtte litteraturformidlende aktiviteter målrettet primært børn og ældre 
på Nørrebro i København. Aktiviteterne spænder fra højtlæsning til kreative workshops og har til formål at 
skabe gode oplevelser med litteratur og stimulere fantasi, læse- og fortællelyst hos børn og ældre. 

 

§3 
Medlemmer og medlemskreds 

Stk. 1. 

Alle over 16 med interesse for foreningens virke kan optages som medlem forudsat, at Rigspolitiet kan 
udskrive en børneattest. Foreningen henvender sig dog primært til frivillige højtlæsere og andre personer, 
der på anden vis støtter 2200Godnathistoriers formål. 

 

§4 
Generalforsamling 

Stk. 1. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. 
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. 

Stk. 3. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af regnskabet for det forgangne år 
3. Godkendelse af budget for indeværende år 
4. Fastsættelse af kontingent 



 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 

Stk. 4. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges blandt et af de tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 5.  
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. 

 

§5 
Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1.  
Foreningens daglige ledelse forvaltes af foreningens bestyrelsesmedlemmer.  

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

Stk. 3. 
Bestyrelsesmedlemmerne indkalder og leder bestyrelsens møder. 

Stk. 4. 
Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med foreningens formål. 

 

  §6 
 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand eller kasserer. 

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

Stk. 3. 
Foreningskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen for hhv. aktive medlemmer og 
støttemedlemmer. Kontingentet betales ved indmeldelse og trækkes herefter årligt for alle medlemmer, 
der ikke har ansøgt om reduktion eller fritagelse. 

 
Stk. 4. 
Foreningens formand eller kasserer kan beslutte, om et medlem kan fritages helt eller delvist for 
kontingentindbetaling. 

  



 
 

 


