Vedtægter for TES Skolen I Afrika.
1. Navn og adresse
a. Navn: TES Skolen I Afrika
b. Hjemsted: formandens adresse
c. Stiftelse: 18. November 2013
2. Formål.
Foreningen er uafhængig af politiske partier, virksomheder, religioner og tilsvarende interesser.
Foreningens formål er at støtte undervisningsprojekter i Tanzania. I samarbejde med lokale
samarbejdspartnere arbejder foreningen med at formidle og fastholde en skoleudvikling til
gavn for den generelle samfundsudvikling i Tanzania.
Dette skal ske ved at:
a. Tilvejebringe midler til opfyldelse af formålet
b. Udvikle og arbejde med kvalitetskriterier for skoleudvikling
c. Udvikle og gennemføre lærerkompetenceforløb
d. Udvikle og afprøve nye undervisningsmaterialer
3. Økonomi.
a. TES finansieres gennem
i. Medlemskontingenter
ii. Offentlige og/eller private tilskud som donationer og sponsorater fra private personer, foreninger, fonde m.fl.
iii. Indsamling, medlemsbidrag og andre bidrag
b. Kontingent
i. Medlemskab kan tegnes for minimum 1 år af gangen og kan opsiges til
hver en tid med virkning fra kalenderårets udløb. Ved indmelding betales
fuldt kontingent for det regnskabsår, hvor indmeldelsen finder sted. Som
medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål
ii. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen
iii. Ved kalenderårets start udsender bestyrelsen en skrivelse vedrørende
kontingentopkrævning med angivelse af frist for indbetaling. Er kontingentet ikke indbetalt efter 2 rykkerskrivelser, anses medlemmet automatisk for udmeldt
iv. Ved andre former for medlemskaber, herunder kollektive medlemskab,
fastsættes kontingentet af bestyrelsen efter aftale
c. Foreningens bankkonto
i. Det er foreningens kasserer, der på foreningens vegne disponerer over
foreningens konto og indkasserer foreningens indtægter og betaler regninger
ii. Kassereren er ansvarlig for at aflægge det reviderede regnskab på den
årlige generalforsamling. Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og formanden og underskrives af bestyrelsen
4. Ordinær generalforsamling.
a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

b. TES afholder en årlig generalforsamling i 1. kvartal første gang i 2018
c. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholder flg.
punkter.
i. Valg af dirigent og referent
ii. Beretning fra bestyrelsen
iii. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
iv. Fastlæggelse af kontingent for individuelle medlemmer
v. Fremlæggelse og drøftelse af foreningens arbejde i det kommende år. Bestyrelsen stiller forslag om kommende aktiviteter
vi. Godkendelse af budget
vii. Behandling af indkomne forslag (fremsendes skriftligt jf. punkt 4 stk.d)
viii. Valg af bestyrelse og suppleanter
ix. Valg af revisor og revisorsuppleant
x. Eventuelt
d. Forslag til generalforsamlingen
Foreløbig dagsorden udsendes senest 6 uger før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, skal være modtaget af bestyrelsesformanden senest 4 uger før generalforsamlingen.
e. Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelse med endelig dagsorden, eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen herunder forslag til kandidater til bestyrelsen, udsendes til medlemmerne med alm. post eller pr. mail senest 2 uger før generalforsamlingen
5. Stemmeret på generalforsamlingen
a. Hvert enkelt medlem har 1 stemme og kollektive medlemmer har 1 stemme ved
en udpeget repræsentant (jf. punkt 5, d)
b. Individuelle medlemmer har stemmeret og er valgbare, hvis indmeldelsen i foreningen er sket og evt. forfaldne kontingenter er betalt senest 14 dage før generalforsamlingen
c. Udøvelse af stemmeret kræver personligt fremmøde
d. Kollektive medlemmer har stemmeret ved en udpeget repræsentant
e. Kollektive medlemmer har stemmeret fra det øjeblik, bestyrelsen har godkendt
deres medlemskab
f. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende med undtagelse af vedtægtsændringer jf. punkt 10 og beslutning om
opløsning jf. punkt 11. I tilfælde af stemmelighed foretages en ny afstemning.
Hvis den sidste afstemning også giver stemmelighed, bortfalder forslaget
6. Ekstraordinær generalforsamling.
a. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres skriftligt med
angivelse af motiveret dagsorden af mindst 5 medlemmer eller besluttes af bestyrelsen
b. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 højst 4
ugers varsel

7. Bestyrelsen.
a. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne handler bestyrelsen på foreningens vegne
b. Bestyrelsen består af 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Hvert år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted
c. Der vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne har møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøderne
d. Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen. Genvalg kan finde
sted
e. Valg til bestyrelsen sker ved almindelig håndsoprækning. Dog kan et medlem begære skriftlig afstemning.
f. Forslag til kandidater til bestyrelsen fra medlemmerne skal være fremsendt i
overensstemmelse med bestemmelserne under punkt 4
g. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 1 måned efter generalforsamlingen og
vælger:
i. Formand
ii. Kasserer
iii. Næstformand
iv. Sekretær
h. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og godkender kommissorium for
bestyrelses arbejde samt de udvalg og funktioner, som bestyrelsen beslutter at
nedsætte.
i. Bestyrelsen afholder møde mindst hver 2. måned fordelt med passende mellemrum over året. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med angivelse af
dagsorden. Der føres beslutningsreferat
j. Bestyrelsen har ansvar for, at økonomien forvaltes i overensstemmelse med
budgetter og økonomiske målsætninger, som er fastlagt af generalforsamling eller bestyrelsen
k. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til at varetage særlige opgaver og funktioner eller indkalde ressourcepersoner
8. Regnskabsår
a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret
b. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på foreningens generalforsamling
c. Revisoren kan til enhver tid bede om indsigt i foreningens regnskabsbilag og likvide beholdninger og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder
9. Tegning og hæftelse
a. Foreningen forpligtes udad til ved underskrift af formand og kasserer
b. TES er en forening, der hæfter for foreningens forpligtelser med hele foreningens
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer herunder bestyrelse nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen
10. Ændring af vedtægter
a. Ændring af foreningens vedtægter skal vedtages med 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og

forslagets ordlyd skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til
generalforsamlingen
11. Opløsning
a. Beslutning om opløsning af foreningen kan vedtages med 3/4 af de fremmødte
stemmeberettigede ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvis
foreningen ved opløsning har overskud, vil disse midler, når alle forpligtelser er
afviklet, blive overdraget til en anden dansk velgørende forening, som har til formål at støtte undervisning og/eller skolebyggeri i Tanzania.
12. I Ikrafttræden
a. Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling der er afholdt i Århus
den d. 18. november 2013
Ændret på generalforsamlingen 24.11 2014
Ændret på generalforsamlingen 18.11. 2015
Ændret på generalforsamlingen 29.11.2016
Ændret på generalforsamlingen 06.03.2018

