
Vedtægter for ”Aktive Borgere” 
 

1 NAVN – HJEMSTED 

1.1 Foreningens navn er Aktive Borgere (”Foreningen”), og dets hjemsted er Københavns 

Kommune. 

1.2 Foreningens bi-navn er ”Frivillighed, uden tab af rettigheder”. 

2 FORMÅL 

2.1 Foreningens formål er: 

 

At arbejde aktivt imod retlig eller de facto tvang som led i håndteringen af Covid-19 og 

anden lignende sygdom, og give en stemme til individer og fagfolk der er bekymret over 

håndteringen, 

 

At virke til oplysning, diskussion og information af forhold, der må betragtes som upro-

portionale retlige eller de facto tvangsmidler, herunder vaccinetvang, 

 

At arbejde aktivt imod misbrug af personlig certificering af vaccination (”vaccinepas”), og 

 

At hjælpe, assistere og indtræde som mandatar for Foreningens medlemmer i tvister, 

indenretlige som udenretlige, der angår Foreningens formål, herunder stille økonomiske 

ressourcer til rådighed for medlemmet, i det omfang Foreningens bestyrelse godkender 

dette.  

3 MEDLEMSKREDS 

3.1 Foreningens medlemmer består af fysiske personer, der er indmeldt, har betalt kontin-

gent og opfylder kriterierne for indmeldelse. Derudover består Foreningen af støttemed-

lemmer, der er indmeldt, har indbetalt støttemidler og opfylder kriterierne for støtte-

medlemsskab.  

3.2 Som medlemmer kan optages en hver fysisk person, uanset nationalitet, køn, alder, etni-

citet og social status, der støtter Foreningens formål og politik. 

3.3 Nye medlemmer optages ved, at et personen tilmelder sig Foreningen gennem Forenin-

gens hjemmeside eller til bestyrelsen. 

3.4 Nye støttemedlemmer optages ved, at den juridiske person tilmelder sig Foreningen gen-

nem Foreningens hjemmeside eller til bestyrelsen. 



3.5 Kontingentet besluttes af Generalforsamlingen og udgør på stiftelsestidspunktet DKK 

200,00. Kontingentet opkræves af Foreningens kasserer og indbetales til Foreningen.  

3.6 Medlemsperioden løber fra indmeldelsen og 12 måneder frem, og kontingent afregnes 

for hele perioden, og tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Der sker automatisk fornyelse 

af medlemskab, medmindre medlemmet har opsagt iht. punkt 10.1.  

4 EKSKLUSION AF MEDLEMMER 

4.1 I tilfælde af, at et medlem modarbejder Foreningen og Foreningens formål, kan bestyrel-

sen ekskludere medlemmet. Bestyrelsens beslutning skal træffes med 2/3 flertal blandt 

bestyrelsens medlemmer. 

4.2 Ekskluderede medlemmer kan ingenlunde blive medlem igen, og har ikke ret til tilbage-

betaling af kontingent eller krav på forsat økonomisk assistance i retssager. 

5 DIALOGMØDER, INFORMATION OG RETSSAGER 

5.1 Foreningens formål opfyldes i overensstemmelse med de principper bestyrelsen fastlæg-

ger. 

5.2 For at opfylde Foreningen formål kan afholdes dialogmøder, enten online eller offline, 

med et af bestyrelsen nærmere bestemt indhold. 

5.3 Et medlem kan søge om retshjælp til førelse af en retssag der angår Foreningens formål 

ved ansøgning til Foreningens bestyrelse. Eventuelt ansøgningsskema findes på Forenin-

gens hjemmeside eller udleveres af bestyrelsen. Et medlem kan alene opnå retshjælps-

dækning såfremt medlemmet opfylder medlemsbetingelserne på ansøgningstidspunktet, 

herunder har indbetalt kontingent. Bestyrelsen afgør om der tildeles retshjælp. 

5.4 Derudover vil Foreningen gennem aktivt samarbejde medlemmerne imellem, støttemed-

lemmer, politiske parter og med andre aktive samarbejdspartnere forsøge at styrke 

kendskabet til Foreningens formål. 

6 ØKONOMI 

6.1 Foreningens formue tilvejebringes dels ved medlemskontingenter, afholdelse af arrange-

menter samt tilskud fra støttemedlemmer. 

6.2 Årskontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

6.3 Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. 

6.4 Kontingentet forfalder til betaling senest samtidig med indmeldelse og herefter hver den 

5. januar i regnskabsåret. 



6.5 Regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisorer fungerer indtil 

generalforsamlingen vælger eventuelle ny revisor. 

6.6 Foreningen hæfter med hele sin formue.  

6.7 Intet medlem hæfter for Foreningens forpligtelser eller for tilvejebringelse af foreningens 

formue udover betaling af medlemskontingent. 

6.8 Foreningens formue forvaltes af bestyrelsen, der fastsætter skriftlige retningslinjer her-

for. 

7 GENERALFORSAMLING 

7.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

7.2 Ethvert medlem har èn stemme. Støttemedlemmer har ingen stemme. 

7.3 Retten til at stemme bortfalder, hvis medlemmet er i kontingentrestance. 

7.4 Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.  

7.5 Ordinær Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller gennem anerkendt 

digitalt platform, og skal finde sted inden udgangen af maj måned. Første generalforsam-

ling finder sted inden maj måned 2022. 

7.6 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. 

7.7 Ordinær Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henven-

delse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted samt dagsorden i 

henhold til vedtægterne. Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på 

den ordinære generalforsamling, være indgivet senest 14 dage før afholdelse af general-

forsamlingen. 

7.8 Senest 7 dage forud for enhver generalforsamling tilsendes hvert medlem de fuldstæn-

dige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalfor-

samlings vedkommende tillige årsregnskabet, forsynet med revisions-påtegning og un-

derskrevet af formand og kasserer samt forslag til budget for kommende regnskabsår. 

7.9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt mindst 2/3 

af medlemmerne fremsætter begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af den 

dagsorden, der ønskes behandlet. 

7.10 Generalforsamling skal afholdes senest èn måned efter, at bestyrelsen har modtaget be-

hørig skriftlig henvendelse herom. 

7.11 Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Dagsorden: 

a) Valg af dirigent. 



b) Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år. 

c) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

d) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag med fastsættelse af med-

lemskontingent. 

e) Indkomne forslag. 

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for en 2-årig periode. 

Genvalg kan finde sted. 

g) Valg af revisor. 

h) Eventuelt. 

7.12 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed 

7.13 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.  

7.14 Afstemning afgøres ved håndsoprækning medmindre dirigenten bestemmer andet. 

7.15 Til beslutning om vedtægtsændringer eller om foreningens opløsning kræves, at beslut-

ningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

8 BESTYRELSEN 

8.1 Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, bestående af 3-5 medlemmer. 

8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Det tilstræ-

bes at bestyrelsesmedlemmer udtræder senest efter 2 ordinære valgperioder. Mindst et 

af de stiftende medlemmer af Foreningen skal være en del af bestyrelsen. 

8.3 Valgbar til bestyrelsen er enhver fysisk person der opfylder kriterierne for at være valg-

bar til Folketinget. 

8.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og kan ned-

sætte/deltage i arbejdsudvalg. 

8.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der føres referat over de afholdte 

møder. 

8.6 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

8.7 Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse for Foreningens forpligtelser. 

9 TEGNINGSREGEL 

9.1 Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden. 

9.2 Alle udbetalinger attesteres af kassereren.  



9.3 Bestyrelsen kan ikke uden en forud indhentet bemyndigelse fra generalforsamlingen, or-

dinær eller ekstraordinær, påtage sig gældsforpligtelser, erhverve fast ejendom eller 

indgå løbende gensidigt bebyrdende kontrakter, der har en varighed over ét år. 

10 UDMELDELSE 

10.1 Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. 

11 OPLØSNING AF FORENINGEN 

11.1 I tilfælde af Foreningens opløsning, skal den eventuelle beholdning af kontante midler og 

øvrige aktiver tildeles en organisation der arbejder for foreningens overordnede formål 

eller til fond der støtter børn med livsvarige skader som følge af fejlmedicinering eller 

vaccineindtag. 

 


