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Ekstraordinær generalforsamling 

13. januar 2018 
 

Scandic Hotel, Odense 

 

Tilstede er: Johanna Vigholt, Maria Diaz, Louis Kolding, Tea Andersen + 1 menig 

medlem 

  

1) Maria Diaz vælges som dirigent 

 

2) Johanna Vigholt vælges som referent 

 

3) Godkende dagsorden 

 

4) Nyt fra formanden 

Johanna beretter om medlemstal på 32 medlemmer. 

 

5) Vedtægtsændringer 

Der skal stemmes om følgende vedtægtsændringer. Der skal være 2/3 dele enighed 

blandt stemmerne, før en ændring kan træde i kræft. Der er stemt ved 

håndsoprækning. Der er stemt 3/3 har stemt for alle 6 ændringer.  Ændringer er 

noteret som følgende og vil også optræde i vedtægterne.  

 

- Ændring til §1 

Stk. 1 

Foreningens navn er Adoption & Samfund Ungdom 

Stk. 2 

Foreningens hjemsted er formandens i Adoption & Samfund Ungdoms adresse 

 

- Ændring til §2 

Stk. 1 

Foreningens formål er at skabe et forum for unge adopterede i Danmark med fra 15 
år og op. Vi udbyder et aktivitetstilbud for unge adopterede. 
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Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som er adopteret og 
som gerne vil tilslutte sig foreningens formål. 

 

- Ændring til §4 

Stk. 1 

Medlemmer kan optages, hvis denne er adopteret, er fyldt 15 år og enten har 1) 
dansk statsborgerskab 2) er skandinavisk statsborger med bopæl i Danmark. 

Stk. 4 

Alle medlemmer hos Adoption & Samfund kan gratis have deres hjemmeboende 
adopterede børn fra15 år og op i Adoption & Samfund Ungdom 

 

- Ændring til §6 

Stk. 5 

Kasséreren har råderet over foreningens konto hos Danske Bank, og kun denne kan 
hæve fra kontoen. Formanden har dog også adgang til netbank, men får kun råderet 
over kontoen ved kassérerens fravær.  

 

- Ændring til §7 

 

Stk. 2 

 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.  

 

 

 


