12. juni 2017

VEDTÆGTER
Advokatvagten på Frederiksberg

§ 1.
Foreningens navn er Advokatvagten på Frederiksberg.
Foreningens hjemsted er Alhambravej 7, 1826 Frederiksberg C.

§ 2.
Foreningen stiftes den 1. juli 2017 som en frivillig forening.
Foreningen registreres i CVR registeret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Det
Centrale Virksomhedsregister.

§ 3.
Foreningens formål er at yde vederlagsfri juridisk rådgivning svarende til retshjælp på trin 1
efter retsplejelovens § 323.

§ 4.
Foreningens medlemmer er advokater og advokatfuldmægtige, som ønsker at yde en frivillig og
vederlagsfri indsats i overensstemmelse med foreningens formål.
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§ 5.
Rådgivningen er åben for enhver, der henvender sig til Advokatvagten, og ydes inden for ethvert
retsområde.
Rådgivningen udføres af advokater og advokatfuldmægtige.
Den juridiske rådgivning finder sted på Frederiksberg Bibliotek hver torsdag fra kl. 16.30 –
18.00, med undtagelse af torsdage i skoleferier og på helligdage.

§ 6.
Foreningens drift (administration, etablering og opretholdelse af hjemmeside mv.) finansieres
ved offentlige tilskud efter retsplejelovens § 324.

§ 7.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings
beslutning, eller såfremt det kræves af mindst ¼ af foreningens medlemmer.

§ 8.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den 2. onsdag i februar kl. 18.00 hos
foreningens formand på dennes advokatkontors adresse med mindre andet skriftligt meddeles
medlemmerne af bestyrelsen mindst 14 dage og højst 4 uger før dette tidspunkt.
Der sker ikke indkaldelse til- eller udsendes dagsorden for den ordinære generalforsamling, idet
dagsordenen er som fastsat i § 9 nedenfor.
Forslag, der af medlemmerne ønskes medtaget på generalforsamlingen, skal være fremsendt til
bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse og vil herefter af bestyrelsen blive
rundsendt til alle medlemmer senest inden 2 uger forud for generalforsamlingen.
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Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen
autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages og højst 4 ugers varsel bilagt
dagsorden og forslag til behandling.
Alle indkaldelser sker via e-mail.
§ 9.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand.

5.

Eventuelle forslag.

§ 10.
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om foreningens opløsning
kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 stemmeflerhed blandt de fremmødte
medlemmer.

§ 11.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer inkl. formand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem er til
stede.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Bestyrelsen kan antage en administrator til at bistå med den daglige drift.
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§ 12.
Medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden, vælges på generalforsamlingen for 3 år ad
gangen.
Ved foreningens stiftelse vælges de 3 bestyrelsesmedlemmer for hhv. 1, 2 og 3 år (formanden),
så der herefter sker nyvalg af ét bestyrelsesmedlem hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Fratræder

et

bestyrelsesmedlem

i

utide,

foretages

suppleringsvalg

på

førstkommende

generalforsamling. Fratræder formanden eller kommer bestyrelsen ned på ét medlem, indkaldes
der straks til ekstraordinær generalforsamling for suppleringsvalg.

§ 13.
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden.

§ 14.
Foreningens regnskab revideres i fornødent omfang.
Regnskabet skal vise budget- og regnskabsposter i sammenhæng. Foreningens formand skal
underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at der er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.
Årsberetningen skal indeholde oplysninger om antallet af rådgivninger og institutionens
aktivitetsniveau i øvrigt.
Ved regnskabsårets afslutning indsendes foreningens regnskab og årsberetning til Civilstyrelsen
senest den 1. marts for godkendelse og i forbindelse med ansøgning om tilskud for det
kommende år.

§ 15.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og løber fra den 1. januar til den 31. december.
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Første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til den 31. december 2017.

§ 16.
Al kommunikation i foreningen kan ske via e-mail.
Det er medlemmernes eget ansvar at give bestyrelsen meddelelse om deres e-mail adresse samt
ændringer heri.
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den ____________ - 2017

_________________________

_________________________

Anders Lindqvist

Henrik Oehlenschlæger

Advokat (H)

Advokat (H)

_________________________

_________________________

Anette Prang

Jens Larsen

Advokat

Advokat (L)

_________________________
Henrik Skoglund
Advokat (L)
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