VEDTÆGTER
for
Den erhvervsdrivende fond Cafe Stormly
CVR-nr.

Sagsnr. 33626-0004 MMR/ jd

1.

Fondens navn

1.1.

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Cafe Stomly.

2.

Fondens formål

2.1.

Fondens formål er på et almenvelgørende, almennyttigt grundlag at støtte tidligere og nuværende
alkoholikere og andre udsatte grupper og hjælpe dem tilbage til det gode liv ved blandt andet at
etablere en cafe, afholdelse af kurser, foredrag, koncerter. Værdigrundlaget er næstekærlighed og
omsorg for alle, men især dem, der er blevet afhængige og ønsker hjælp til både at komme ud af
afhængigheden og ikke mere at komme ind i den.

2.2.

Fondens formål søges primært realiseret ved at drive en cafe i Odense, og de til denne knyttede
aktiviteter efter bestyrelsens skøn, herunder afholdelse af kurser, foredrag, koncerter. Cafeen skal
være et åbent sted, hvor mennesker med og uden afhængighed kan bruge stedet som et rart, vedkommende og rart opholdssted med en god servering.

2.3.

Fondens formål kan herudover søges realiseret ved at understøtte initiativer og aktiviteter der har
til formål at hjælpe folk af med en afhængighed til alkohol.

3.

Baggrunden for stiftelsen af fonden

3.1.

Fonden stiftes af Metodistkirken i Danmark, som også er indskyder af kapitalen.

3.2.

Etableringen af fonden er inspireret af en række personer, der kommer fra arbejdet med at hjælpe
afhængige personer ud af afhængigheden, og som selv har været afhængige. Metodistkirken har
ønsket at støtte dette initiativ, da kirken igennem mere end 100 år har haft sociale projekter, inklusiv afvænning og støtte til alkoholikere. Målet er at hjælpe personer, der vil tilbage til det gode liv.

4.

Kapital

4.1.

Fondens grundkapital er kr. 300.000, der er indbetalt kontant af Metodistkirken i Danmark i forbindelse med stiftelsen af fonden.

4.2.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

5.

Fondens forhold til stifter
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5.1.

Fondens stifter er Metodistkirken i Danmark.

5.2.

Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller fordele. Metodistkirken i Odense, CVR-nr.
23303213 er tillagt ret til at skulle godkende fremtidige vedtægtsændringer.

6.

Bestyrelsen

6.1.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som er fondens øverste myndighed i enhver henseende.

6.2.

Bestyrelsen sammensættes således:
2

medlemmer udpeges af Metodistkirken i Odense.

3

medlemmer udpeges af den siddende bestyrelse, hvor disse personer alle skal besidde kompetencer i form af indsigt i, eller erfaring med behandling af, misbrug og afhængighed af alkohol, eller selv have en baggrund som misbruger/afhængig af alkohol.

6.3.

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De to af medlemmerne er på valg i lige år,
mens de resterende medlemmer er på valg i ulige år.

6.4.

Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges.

6.5.

Ved længerevarende forfald eller afgang i valgperioden vælger den udpegende part et nyt medlem
for den resterende valgperiode.

6.6.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

6.7.

Bestyrelsen afholder møde mindst to gange om året og i øvrigt så ofte som formanden eller to
medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden.

6.8.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.9.

Bestyrelsen fastlægger ved sin forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit
hverv.

6.10.

Bestyrelsen kan etablere en række arbejdsudvalg, hvortil en række nærmere definerede opgaver
kan uddelegeres. Udvalgene refererer til bestyrelsen.
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7.

Ledelse

7.1.

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en organisatorisk leder for fonden. Den organisatoriske leder
forestår fondens daglige ledelse. Ansættelse af øvrigt personale skal, såfremt der er en organisatorisk leder, godkendes af bestyrelsen.

8.

Årsregnskabsmøde

8.1.

Fonden afholder et særligt årsregnskabsmøde, hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

8.2.

Dagsorden for fondens årsregnskabsmøde skal omfatte:
a)

Valg af dirigent.

b)

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

c)

Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddeling i henhold til
vedtægten, eller til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

d)

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

e)

Valg af revisor.

f)

Eventuelt.

9.

Anvendelse af overskud

9.1.

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering
af fonden skal anvendes:

9.1.1.

Efter bestyrelsens skøn i overensstemmelse med fondens formål.

9.2.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb,
herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun
en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende
regnskabsår.

10.

Tegningsregel

10.1.

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede
bestyrelse.
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11.

Regnskabsår

11.1.

Fondens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december.

11.2.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2022.

12.

Revision

12.1.

Fondens regnskaber revideres i form af udvidet gennemgang af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

12.2.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

13.

Ændring af vedtægten

13.1.

Ændring af vedtægter kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. En vedtægtsændring kræver tillige tilladelse fra Metodiskkirken i Odense, CVR-nr.
23303213, fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

14.

Opløsning af fonden

14.1.

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. En beslutning om opløsning kræver tillige tilladelse fra fondsmyndigheden og
fra Civilstyrelsen.

14.2.

I tilfælde af opløsning skal fondens formue anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om
anvendelse af overskud, det vil sige i overensstemmelse med fondens formål..

14.3.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren.

14.4.

Uddeling af likvidationsprovenuet skal tillige godkendes af fondsmyndigheden.

---------------------
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Således vedtaget den

…………………………………………………
Hanne Engbjerg

…………………………………………………
Thomas Risager
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