Foreningsvedtægter Coding Pirates Denmark
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Coding Pirates Denmark”.
Foreningen er en national forening med lokalforeninger rundt i Danmark.
Foreningen har hjemsted i Odense kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer. Dette kan
bl.a. ske gennem afholdelse af faste klubaftener, workshops og online kollaboration samt udvikling
af dedikeret undervisningsmateriale.

§3 Medlemmer og støttemedlemmer
Stk. 1.
Foreningens medlemmer er:
•
•

Børn og unge, som betaler kontingent til godkendt lokalforening.
Frivillige, som betaler kontingent til godkendt lokalforening.

Alle medlemmer inviteres til deltagelse i foreningens generalforsamling og er stemmeberettigede.
Stk. 2.
Som støttemedlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer og organisationer, som ønsker at
støtte foreningens formål og som betaler minimum 500 kr. om året. Støttemedlemmer kan
inviteres til foreningens generalforsamling, men er ikke stemmeberettigede.

§4 Lokalforeninger
Stk. 1. Alle afdelinger skal være stiftet som eller være en del af en Coding Pirates lokalforening.
Stk. 2. Coding Pirates Denmark supporterer lokalforeningerne med bl.a. platforme,
netværksdannelse, sparring, aktiviteter og administration.
Stk. 3. Lokalforeningerne forpligter sig til at følge Coding Pirates Denmarks formål og til at benytte
Coding Pirates Denmarks platforme, netværk og kommunikationskanaler i videst mulige omfang.
Stk. 4. Lokalforeningerne er selvstændige enheder, der selv tilrettelægger aktiviteter og som er
økonomisk uafhængige. Lokalforeningerne har ansvaret for selv at indhente børneattester på alle
ansatte og frivillige i foreningen eller afdelingerne, snarest muligt efter at de har startet deres
virke.
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Stk. 5. Lokalforeningerne optages i Coding Pirates Denmark ved indstilling til og afstemning i
Hovedbestyrelsen. Hvis en lokalforening ikke kan godkendes, kan lokalforeningen ikke være en
Coding Pirates forening, kan ikke have Coding Pirates navnet og identiteten. Det vurderes, om
lokalforeningen er stiftet og drives på demokratisk vis, følger Coding Pirates Denmarks formål og
har ordnede forhold.
Stk. 6. En lokalforening kan, hvis ¾ af hovedbestyrelsen stemmer for, suspenderes af Coding
Pirates Denmarks bestyrelse, hvis lokalforeningen ikke er stiftet og drevet på demokratisk vis.
Coding Pirates Denmarks hovedbestyrelse indstiller den pågældende lokalforening til eksklusion,
som sker ved afstemning på Coding Pirates Denmarks førstkommende generalforsamling ved et
flertal på ⅔ af stemmerne. Hvis en lokalforening suspenderes, kan lokalforeningen ikke være en
Coding Pirates forening, kan ikke have Coding Pirates navnet og identiteten. Forud for en evt.
eksklusion skal Coding Pirates Denmark have været i dialog med lokalforeningen vedr. de forhold,
som Coding Pirates Denmark finder så kritisable, at eksklusion er på tale.

Kontingent
Stk. 7. Lokalforeningerne fastsætter selv deres medlemskontingent. Dog skal alle medlemmer
personligt indbetale minimum 75 kr. årligt. Alle lokalforeninger bidrager med 75 kr. pr. medlem pr.
halve år (frivillige undtaget) til hovedforeningen.
Hovedbestyrelsen vil til enhver tid kunne forhøje dette beløb med op til 25 kr. pr. halvår.
Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 7.

§5 Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til alle medlemmer (e-mail er tilladt) med mindst en
måneds varsel og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand, i lige år
8. Valg af kasserer, i ulige år
9. Valg af øvrige nødvendige bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter
10. Valg af intern og ekstern revisor
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tre
uger før generalforsamlingen og udsendt til alle medlemmer (e-mail er tilladt) senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
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§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt
eller når mindst 8 lokalforeninger stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle
medlemmer (e-mail er tilladt). Dagsorden skal udsendes minimum 7 dage før den ekstraordinære
generalforsamlingen.

§7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Det
tilstræbes, at bestyrelsen består af medlemmer fra flere steder i landet. Valgperioden er to år. Der
vælges fire medlemmer i lige år og fire medlemmer i ulige år. Blandt bestyrelsens medlemmer
uddelegeres følgende ansvarsområder:
•

•

Næstformand.
Næstformand overtager formandsposten, frem til næste generalforsamling, hvis formand
ikke kan varetage sin post.
Sekretær.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv og er
forpligtet til at overholde sin forretningsorden, men er beslutningsdygtig, når fem
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der vælges tre suppleanter for et år ad gangen. De kan deltage ved bestyrelsesmøder uden
stemmeret.
Der føres protokol over bestyrelsens møder. Referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres via
Coding Pirates Denmarks kommunikationskanaler.
Derudover involverer bestyrelsen aktivt medlemmer, frivillige og børn i arbejdet ved, på Coding
Pirates’ interne kommunikationskanaler at lave afstemninger om det bestyrelsen vurderer er
større principielle emner. Afstemningerne er udelukkende vejledende, og bestyrelsen er ikke
forpligtet til at følge udfaldet af dem.
Hvis 5 lokalforeningsbestyrelser eller mindst 50 medlemmer kræver det, skal bestyrelsen behandle
et forslag fra disse personer på et bestyrelsesmøde, hvor der føres protokol. Initiativtagerne til
forslaget skal have en begrundet beslutning. Hvis der ikke opnås fem stemmers flertal i
bestyrelsen skal forslaget sættes til afstemning i hele foreningen.

§8 Økonomi
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet skal være revideret
senest 15. februar hvert år inden den ordinære generalforsamling.
Det kan undtagelsesvis besluttes, at aflønne et eller flere bestyrelsesmedlemmer efter
bestyrelsens retningslinjer inden for enkeltstående aktiviteter inden for en fastsat tidsperiode.
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Bestyrelsen er øverst ansvarlig for foreningens økonomi. Bestyrelsen ansætter og afskediger
sekretariatets lønnede personale. Bestyrelsen kan uddelegere denne kompetence til
sekretariatslederen.

§9 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer har begge
kontofuldmagt. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til sekretariatslederen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine
ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har
ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke
personligt for foreningens forpligtelser.

§10 Vedtægtsændringer
Ændringsforslag til vedtægter skal være formanden i hænde senest tre uger før
generalforsamlingen og udsendt til alle medlemmer (e-mail er tilladt) senest 14 dage før
generalforsamlingen. Medlemmerne kan indsende ændringsforslag til vedtægter inden for den
sidste uge dog maksimalt 2 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne i generalforsamlingen stemmer herfor.

§11 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger
stemmer herfor. Ved foreningens opløsning doneres evt. udstyr, som foreningen måtte eje, til
Coding Pirates’ lokalforeninger, skoler eller relevante læringstilbud efter generalforsamlingens
anvisninger.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 29/2 - 2020.
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