
  
  

  

VVEEDDTTÆÆGGTTEERR  FFOORR  BBØØRRNNEENNEESS  KKOONNTTOORR  II  OODDEENNSSEE  
      
 
VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET DEN 20. AUGUST 2020 
 
§ 1. Børnenes Kontor, Pileurten 21, 5450 Otterup, er en selvejende institution, hvis formål er fortrinsvis at yde hjælp til 
værdigt trængende familier til børn i folkeskolerne i Odense i form af rekvisitioner til køb af tøj. Evt. andre aktiviteter, 
der ønskes optaget, skal forelægges det i §3 nævnte repræsentantskab til afgørelse. 
 
§ 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt af repræsentantskabet. Valget gælder for en 2-årig periode, hvor 2 
medlemmer er på valg år 1 og 3 medlemmer er på valg år 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kassér. 
Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 repræsentanter udefra som har interesse heri og som er villige til at yde 
foreningen frivillig assistance. 
 
§ 3. Repræsentantskabet består af én repræsentant fra hver af byens skoler. Ved repræsentantens afgang fra den 
enkelte skole udpeger skolen en afløser. 
 
§ 4. På repræsentantskabets årlige møde i marts måned fastsættes antallet af rekvisitioner til den enkelte skole. 
Uddelingen på skolerne forestås af repræsentanterne. Ekstraordinære uddelinger fastsættes af bestyrelsen, eks. 
Julehjælp. 
 
§ 5. På repræsentantskabsmødet forelægges regnskabet for det sidst forløbne regnskabsår og der vælges 
statsautoriseret revisor. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Efter repræsentantskabsmødets godkendelse af regnskabet sendes regnskabet til Landsforeningen af Børnenes Kontor 
til orientering. 
 
§ 6. Børnenes Kontor er medlem af Landsforeningen Børnenes Kontorer og på alle områder, hvor bestyrelsen finder 
det formålstjenligt, søger Børnenes Kontor nærmere samarbejde med Landsforeningen. 
 
§ 7. Uddeling af tøjrekvisitioner varetages af repræsentantskabet. Den valgte kassér varetager sekretariatsfunktionen 
for Børnenes Kontor, hvis det jf. §2 ikke varetages af andre. 
 
§ 8. Ændringer i vedtægt for Børnenes Kontor besluttes af repræsentantskabet. Vedtægtsændringer vedtages ved 
almindeligt stemmeflertal af de fremmødte. 
 
§ 9. Beslutningen om, at Børnenes Kontor skal ophøre med sin virksomhed, træffes af repræsentantskabet med 
mindst 2/3 flertal. Hvis dette ikke kan opnås, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, hvor ophør kan vedtages ved 
almindeligt stemmeflertal af de fremmødte. Ved ophør tilfalder kontorets midler velgørende institutioner, der 
arbejder til gavn for dårligt stillede børn i Odense. 
 
§10. Formand og kasserer i Børnenes Kontor er tegningsberettigede og har lov til at handle med og håndtere midler i 
Sparekassen Sjælland-Fyn.  


