
Vedtægter  

For  

Fonden 

”Baglandet Aalborg” 

 

 

§ 1 

Fondens navn er Baglandet Aalborg 

Fonden er stiftet i 2007 

 

§ 2 

Fonden har hjemsted i Aalborg kommune. 

 

§ 3 

Fondens formål er at: 

- Fremme vilkårene for børn, unge og voksne, der er eller har været anbragt udenfor hjemmet. 

- Styrke nuværende og tidligere anbragte i at klare et voksenliv såvel personligt, som arbejds- og 

uddannelsesmæssigt. 

- Formidle viden til alle, som professionelt arbejder med eller har interesse for nuværende og 

tidligere anbragte børn, unge og voksne. 

§ 4 

Fondens bestyrelse består af 5 eller 7 medlemmer, som udpeges på følgende måde: 

Medlemmerne udpeges ud fra det kriterium, at de pågældende besidder uddannelsesmæssig eller 

erfaringsmæssig kompetencer og/ eller særlig indsigt inden for det sociale område. 

Bestyrelsen er selvsupplerende. 

 

§5 

 

Bestyrelsen udpeges for 2 år af gangen fra 1. januar til den 31. december og således, at der altid udpeges 

medlemmer til bestyrelsen i ulige år, første gang 1. januar 2009. 

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne 

initiativer til udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års 

periode og så fremdeles. 



Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid 

fremstår af 5 personer. 

Genudpegning kan finde sted. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Dette skal ske på det førstkommende 

bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er 

udpeget i henhold til § 4.  

Den til enhver tid værende leder af Baglandet deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Leder er 

referent. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

For at sikre en god dialog afholder bestyrelsen mindst 1 gang årligt møde med baglænderne og personalet. 

 

§7 

 

Bestyrelsen holder møde så ofte 1 medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt. 

Mødet indkaldes med 10 dages varsel. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset 

evt. manglende overholdelse af frist for indkaldelse til mødet. 

 

§8 

 

Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jfr. dog regler vedrørende opløsning, 

vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§9 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for fondens drift og for, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt 

i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. 

Bestyrelsen er desuden ansvarlig for fonden drives i overensstemmelse med de bevilligende myndigheders 

betingelser og gældende lovgivning på området. 

 

 



§10 

 

Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder, der ansætter og afskediger det øvrige personale. 

Opsigelser skal dog forelægges bestyrelsen. 

Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af fondens formål, samt til at fonden drives i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger og gældende lovgivning på området. 

Lederen forestår kontakten mellem bestyrelsen og fonden/institutionen. 

Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af fonden. 

Lederen udarbejder årligt budget og regnskab til forelæggelse for og godkendelse af bestyrelsen. 

 

§11 

 

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen 

underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.  

§12 

 

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden 1. 

april hvert år. 

Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drift-, anlægs-, og 

etableringsudgifter samt formuebevægelser. 

Den af bestyrelsen underskrevne årsrapport fremsendes socialministeriet til godkendelse. 

Årsrapporten, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal 

revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Bestyrelsen har ansvaret for, at der udarbejdes budget for fondens drift, og at budgettet fremsendes til 

socialministeriet til godkendelse. 

Fondens bestyrelse er ikke pligtige til at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte 

en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af fondens økonomi i øvrigt, eller på 

baggrund af beslutningen i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler. 

 

§13 

 

Bestyrelsen meddeler de nødvendige bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og 

som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til. 



Indkøb til fonden i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen for et bestemt beløb 

fastsat efter nærmere forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen. 

Dispositioner udover ovennævnte foretages af bestyrelsesformanden og lederen i forening eller af 2 

medlemmer i bestyrelsen i forening. 

 

§14 

 

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud 

kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige 

henlæggelser til konsolidering. 

 

§15 

 

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres. 

 

§16 

 

Væsentlige beslutninger, fonden vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt 

indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen med 3/5 flertal. 

 

§17 

Ændringer i denne vedtægt samt beslutning om opløsning af fonden kan med 3/5 flertal besluttet af 

bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages mellemrum. Eventuel beslutning i 

henhold til nærværende paragraf skal godkendes af socialministeriet og fondsmyndigheden. 

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter 

bestemmelse i bestyrelsen med 3/5 flertal. 

Fondens kapital udgjorde pr. stiftelse kr. 10.000.00 

 

Tiltrådt af Bestyrelsen, Aalborg den 4. april 2016 

Igen tiltrådt af bestyrelsen, Aalborg den 27. marts 2017 

Tiltrådt af bestyrelsen den 5. marts 2018 

Tiltrådt af bestyrelsen den 19.03.20 

 


