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VEDTÆGTER 

§1 Foreningens navn og hjemsted 
 Foreningens navn er Foreningen for ledere og chefer i offentlige hjemløshedsindsatser.

 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands arbejdsadresse. 

§2 Medlemmer af foreningen 
Som medlem af foreningen kan optages ledere og chefer, der primært varetager offentlige 

forsorgshjemsindsatser og sekundært andre kommunale hjemløshedsindsatser. 

Ved ansøgning om optagelse, og hvor der er tvivl om relevansen, afgøres dette i første omgang af 

bestyrelsen og i anden omgang af generalforsamlingen. 

§3 Foreningens formål 
Foreningens overordnede formål er at være interesseorganisation for offentlige indsatser rettet 

mod hjemløshed primært på udførerniveau, at drøfte og omsætte nationale og kommunale 

strategier for hjemløshedsarbejdet i Danmark samt koordinere indsatsen på landsplan i 

kommunalt og regionalt regi. 

Foreningen er høringsorgan og sparringspartner for Socialstyrelsen, ministerier og interesse-

organisationer og medvirker til at sikre, at faglig viden og argumentation konkret indgår og 

udmøntes i lovgivningen.  

Foreningen vil fremme brugen af aktuel, bedste viden og evidensbaseret praksis ift. arbejdet med 

at nedbringe hjemløshed i Danmark.  

Foreningen vil sikre den bedste ressourceallokering og højeste faglige kvalitative udvikling i 

samarbejde med andre aktører og på den præmis, at andre aktører arbejder på nationale og 

kommunale strategier ift. udvikling af hjemløshedsarbejdet og afvikling af hjemløshed. 

Foreningen vil arbejde på entydig politisk styring af forsorgsfeltet herunder entydig politisk styring 

af ressourceanvendelse og allokering. 

Foreningen vil være høringspart i ministerielle udspil. 

Foreningen vil prioritere samarbejdet med andre kommunale organisationer med samme interesse 

i udvikling af faglige indsatser ift. udsatte borgere, hjemløse, stof- og alkoholafhængige mv.  

Foreningen vil være ramme for dannelse af faglige netværk for ledere i offentlige 

hjemløshedsindsatser. 

§4 Organisering, myndighed og generalforsamling 
Generalforsamling afholdes én gang om året i 2. kvartal. Alle foreningens medlemmer har adgang til 

generalforsamlingen.  

Dagsorden til generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

5. Eventuelt 
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Bestyrelsen består af tre medlemmer og to suppleanter valgt på generalforsamlingen ved 

almindelig flertalsafstemning. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand/forkvinde. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af 

medlemmerne skriftligt anmoder om det. 

§5 Møder 
Det tilstræbes at afholde møde hvert kvartal dvs. fire møder om året inklusive møde i forbindelse 

med generalforsamlingen.  

Bestyrelsen er ansvarlig for udsendelse af dagsorden og relevante bilag. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at lave en mødeplan herunder at indkalde til generalforsamling senest 

en måned før datoen for generalforsamlingen. 

Bestyrelsen arrangerer møder i praksis og kan indkalde ad hoc, når det findes nødvendigt. 

Møderne kan foregå i fysiske rammer eller virtuelt.  

Omkostninger ifm. møder betales af den enkelte deltager selv. I givet fald der opstår andre 

omkostninger, dækkes disse ad hoc og med lige andele til hvert medlem i foreningen. 

§6 Ændringer af vedtægter og opløsning af foreningen 
Forslag til ændring af vedtægter kan indsendes til bestyrelsen en måned før varslet 

generalforsamling.  

Forslag til vedtægtsændringer skal senest 14 dage før generalforsamlingen være udsendt til alle 

foreningens medlemmer. 

 Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 af stemmerne fra de fremmødte medlemmer. 

Opløsning af foreningen kan ske, når forslag om opløsning er fremsendt indenfor tidsterminen og 

på betingelse af, at 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret på generalforsamlingen, og 2/3 

af disse tilstedeværende skal stemme for en opløsning. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. december 2020. 

  

  

___________________________________   ______________________________________ 

Jakob May, Dirigent   Joan Frislev, Referent 

 


