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§ 1. Navn og hjemsted 
Stk. 1. Foreningens navn er Greves Forældreorganisation (GFO). 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Greve Kommune. 
  
§ 2. Beskrivelse og formål 
Stk. 1. GFO er en tværpolitisk interesseorganisation/forening, som er uafhængig af organisatoriske 
særinteresser. 
Stk. 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom at arbejde for at fremme børn og unges 
vilkår samt arbejde for en tryg, værdig og inspirerende hverdag. 
Stk. 3. Foreningen arbejder for – ud fra et forældreperspektiv – at sikre en løbende forbedring af 
daginstitutioner, SFO, fritidsklubber og skoler i Greve Kommune. 
Stk. 4. Foreningen arbejder imod enhver forringelse på området, som rammer børn, unge og familiers hverdag. 
Stk. 5. Foreningen repræsenterer alle interessenter, der ønsker at forbedre vilkårene for børn og unge, og som 
er medlem. 
Stk. 6. Foreningen tilstræber i alle sager at repræsentere den bredest mulige kreds af interessenter ift. den 
givne sag. 
Stk. 7. Foreningen arbejder på gennem dialog med børn, unge, forældre, bedsteforældre, medarbejdere, 
politikere, forvaltningen og øvrige beslutningstagere at skabe en børnevenlig kommune og dermed give børn 
og unge en stemme i debatten. 
Stk. 8. Foreningen tilstræber at skaffe børn, unge, forældre og bedsteforældre reel indflydelse på 
beslutningsprocessen vedrørende børn og unges trivsel i Greve Kommunes institutioner, skoler, SFO’er og 
fritidsklubber. 
Stk. 9. Foreningen bestræber sig på at samarbejde bredt med forældreorganisationer I hele landet. 
Stk. 10. Med udgangspunkt i aktiviteter og i et forpligtende fællesskab styrkes folkeoplysningen og dermed 
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundet. 
Stk. 11. Foreningen samarbejder med Forældrenes Landsforening, FOLA. 
  
§ 3. Medlemskab 
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 18 år, som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål. 
Ligeledes kan daginstitutioner, skoler, klubber, foreninger, organisationer og virksomheder optages som 
medlem. 
Stk. 2. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. 
Stk. 3. Indmeldelse sker til foreningens bestyrelse.  
Stk. 4. Første kontingentbidrag forfalder ved indmeldelse og indbetales forholdsmæssigt for året. Herefter skal 
det årlige kontingent være indbetalt senest 1. april. 
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. 
 
§ 4. Eksklusion 
Stk. 1. Såfremt et medlem er i restance ud over 1 måned, eller modarbejder foreningens formål, vedtægter 
eller arbejde, kan bestyrelsen ekskludere den pågældende. Medlemmet skal orienteres skriftligt om 
eksklusionen. Tilbagebetaling af kontingent efter eksklusion finder ikke sted. 
Stk. 2. Såfremt bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at 
mindst 2/3 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer har stemt herfor. 
 
§ 5. Generalforsamlingen 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. På alle ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende 
emner, der er optaget i den til medlemmerne tilsendte dagsorden. 
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og 
indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 14 varsel med angivelse af dagsorden. 
Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 3 uger før 
generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 5. Ethvert medlem har ret til at få et angiven emne behandlet pa generalforsamlingen. 
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest ved 
udgangen af april måned. 
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Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen 
af marts måned. Bestyrelsen skal medsende eventuelle forslag i indkaldelsen. 
 
§ 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter: 

1) Valg af stemmetællere 
2) Valg af dirigent 
3) Bestyrelsens beretning 
4) Regnskabsaflæggelse 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Fastsættelse af kontingent 
7) Godkendelse af budget 
8) Valg af suppleanter samt de af bestyrelsens poster, som er på valg 
9) Valg af revisor 
10) Eventuelt 

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt 
afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én 
mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid 
skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes simpelt flertal. 
Stk. 3. Bestyrelsen offentliggør referatet fra generalforsamlingen senest 4 uger efter afholdelse af denne. 
  
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, 
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. 
Bestyrelsen er forpligtet til senest 4 uger herefter at indkalde til den 
ekstraordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fremsatte 
emner. 
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
  
§ 8. Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af op til 7 medlemmer og heriblandt en 
kassér. Derudover vælges op til 2 bestyrelsessuppleanter, som har adgang til bestyrelsesmøderne men ingen 
stemmeret. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. Halvdelen af bestyrelsesposterne 
er på valg i lige år, den anden halvdel er på valg i ulige år. Dette gælder også, selvom den siddende bestyrelse 
skulle tælle færre end 5 medlemmer. Suppleanter er på valg hvert år. Alle tillidsposter gælder frem til næste 
gang, vedkommende er på valg. 
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i henhold til vedtægterne. 
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, og afgørelser træffes 
ved almindeligt stemmeflertal. 
Stk. 5. Referat udfærdiges over samtlige af bestyrelsens møder. 
Stk. 6. Foreningen opfordrer repræsentanter fra indmeldte daginstitutioner, SFO’er, fritidsklubber og skoler til 
løbende at holde bestyrelsen informeret om deres arbejde enten telefonisk, skriftligt eller ved fremmøde på 
bestyrelsesmøder, når bestyrelsen anmoder herom. 
 
§ 9. Arbejdsgrupper, konsulentbistand m.m. 
Stk. 1. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver. 
Arbejdsgrupperne er ansvarlige over for foreningens bestyrelse.  
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at støtte andre arbejdsgrupper og aktiviteter, når det skønnes, at disse er til 
gavn for og i øvrigt i overensstemmelse med foreningens formål.  
Stk. 3. Bestyrelsen kan inddrage konsulentbistand udefra, når det skønnes, at dette er til gavn for og i øvrigt i 
overensstemmelse med foreningens formål. 
 
§ 10. Økonomi, regnskab og revision 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
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Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, budget samt regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasséren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
  
§ 11. Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst tre af bestyrelsens menige medlemmer i forening. 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 
  
§ 12. Vedtægtsændringer 
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 
  
§ 13. Opløsning 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2. fastsatte 
formål eller til andre almennyttige formål, der gavner børn og unge i Greve Kommune. Beslutning om den 
konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 
 
§ 14. Medlemsmøder 
Stk.1. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder efter behov, dog mindst et årligt medlemsmøde.  
 
§ 15. Datering 
Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22. maj 2019. 
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