
 Stk. 12 Bestyrelsen nedsætter af sin midte      
  et forretningsudvalg (FU), bestående af   

  formand, næstformand og kasserer. FU   
  tegner foreningen og forestår den dens   

  daglige ledelse. 
            Stk. 13 Der kan afholdes ekstaordinær 

 generalforsamling, hvis bestyrelsen beslutter 
 det eller hvis mindst halvdelen af foreningens 

 medlemmer overfor bestyrelsen fremsender 
 skriftligt begrundet ønske om det. Der 

 udsendes en særlig dagsorden, bestemt af 
 begrundelsen  

 

§ 3  Opløsning af foreningen 

  Opløsning af foreningen kan kun besluttes af 
 generalforsamlingen. Dens aktiver realiseres 

 til højst opnåelige indtægt og tilfalder de 
 formål i Afrika, som foreningen i øvrigt kan 

 støtte. 
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§ 1 Baggrund og formål. 

Stk. 1 Verden ændrer sig i det 21. århundrede på 2 

afgørende områder, der i særlig grad rammer 
udviklingslandenes fattigste 

befolkningsgrupper: 
  1. Klimaforandringer der skaber store  

     problemer i landbruget. 
  2. Den demografiske udvikling og   

     tiltagende urbanisering. 
 Foreningen 4FairLife har som formål at skabe 

nye og alternative livsmuligheder (alternative 
livelihood) for fattige målgrupper i Ghanas 

landområder, som nye former for 

bæredygtigt dyrebrug, bæredygtigt jordbrug 
og Fairtrade produktion, der fremmer 

vedvarende beskæftigelse og udvikling. 
  

 Foreningen prioriterer aktiv og positiv 
formidling af dens resultater. 

 
 Foreningen er selvstændig og uafhængig af 

partipolitiske, religiøse og andre interesser. 
 

 
Stk. 2 Foreningen arbejder med program– og 

projektudvikling, fundraising og støtte inden 
for områderne nævnt i stk.1 

 
 

§2          Generalforsamling og bestyrelse. 
 Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste     

  myndighed. 
 Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes én gang årligt, i 1. 

  kvartal, og indkaldes skriftligt med mindst 3 uges 
  varsel. 

 Stk. 3 Forslag til behandling fremsendes med skriftlig 
  begrundelse til formanden senest 1 uge før  

  generalforsamlingen. 
 Stk. 4 Dagsorden skal minimum indeholde følgende  

  punkter: Valg af dirigent, referent og   
  stemmetællere, godkendelse af årsberetning,  

  revideret årsregnskab, handlingsplan og budget, 

  kontingentsats, valg til bestyrelse, indkomne  
  forslag og eventuelt.  

 Stk. 5  Generalforsamlingen udgøres af foreningens  
  medlemmer 

 Stk. 6 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har ret 
  til at deltage på generalforsamlingen. 

 Stk. 7 Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal, 
  og der kan stemmes ved fuldmagt. 

 Stk. 8 Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer 
 Stk. 9 I lige år er 5 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i 

  ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. 
 Stk.10 Bestyrelsen står til ansvar for beslutninger  

  taget på generalforsamlingen.  
  Der afholdes 2-4 bestyrelsesmøder om året. 

     Stk.11 Bestyrelsen konstituerer sig med formand,     

 næstformand og kasserer. 


