Vedtægter for Solstrålen Thy
§1) Foreningens navn:
Solstrålen Thy
§2) Foreningens adresse:
Skolegade 9 st., 7700 Thisted
§3) Foreningens formål og målgruppe:
Formålet med foreningen er:
 At drive et stof- og alkoholfrit værestedstilbud i Thisted, for mennesker med
afhængigheds-problematikker og deres pårørende. Målgruppen for foreningens aktiviteter
er personer, der er ædru og stoffri, og som ikke indtager afhængighedsskabende
lægemidler.
 At varetage en frivillig opsøgende og forebyggende indsats bl.a. i forhold til børn og unge i
Thisted Kommune.
 At støtte og vejlede brugere af værestedet i forhold til at fastholde og vedligeholde
afholdenhed fra rusmidler.
 At medvirke til et målrettet samarbejde med alle de kommunale og frivillige instanser, der
arbejder med samme eller lignende formål.
§4) Foreningens medlemmer:
(a) enkeltpersoner, (b) husstande, (c) virksomheder og foreninger og (d) støttemedlemmer, kan
tegne medlemskab i foreningen.
Stk. 2) Kun medlemstyperne (a) og (b) giver stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 3) Et medlemskab, (a) eller (b), giver ret til én stemme på foreningens
generalforsamling.
§5) Medlemskab
tegnes for ét år ad gangen. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Medlemsskabet giver ikke ret til nogen del i foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke
personligt for foreningens gæld.
§6) Foreningens højeste myndighed
er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på sociale medier (fx Facebook) med mindst 14
dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk. 2) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
indgives skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 3) Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. §7
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Stk. 4) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis mindst tre
bestyrelsesmedlemmer, eller halvdelen af foreningens medlemmer anmoder om det.
Dagsorden udsendes mindst en uge før.
§7) Foreningen ledes af en bestyrelse
på mindst 3 og højest 5 medlemmer samt op til to suppleanter (en første- og anden-suppleant),
der kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen vælges på den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen. I lige år er tre medlemmer på valg, og i ulige år er to
medlemmer på valg, suppleanterne er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter
valget, med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre
medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes
af formanden og kassereren i forening.
Stk. 2) Det bør tilstræbes, at medlemmer med personlige erfaringer, med
afhængighed af alkohol og/eller stoffer, er repræsenteret i bestyrelsen. Medlemmer
med personlige erfaringer med afhængighed skal have minimum to års stoffrihed og
ædruelighed for at kunne indtræde i bestyrelsen.
Stk. 3) Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde inden udløbet af valgperioden,
indtræder suppleanten som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er herudover
selvsupplerende i perioden mellem generalforsamlingerne. Hvis et medlem ønsker at
udtræde af bestyrelsen, og der ikke er en suppleant, kan bestyrelsen på eget initiativ
hverve et nyt medlem til at udfylde den ledige plads.
§8) Foreningens regnskab
følger kalenderåret. Den på generalforsamlingen valgte revisor gennemgår og godkender
regnskabet inden det fremlægges.
§9) I tilfælde af foreningens opløsning
skal foreningens midler overdrages til Landsforeningen af Væresteder LVS, Bødkervej 7, 2. tv.,
7000 Fredericia.

Vedtægterne er senest godkendt på ordinær generalforsamling den 27. februar 2020.

