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KAPITEL 1 

Foreningen Care For Others 

Care for Others er en frivillig nødhjælpsorganisation stiftet i april 2013, som har til formål at yde 

humanitær nødhjælp til ofre for sult, fattigdom, naturkatastrofer mv. Care For Others hjælper 

mennesker, der befinder sig under inhumane kår gennem nødhjælps- og udviklingsprojekter, og har 

siden sin etablering hjulpet over 1 million mennesker gennem humanitært nødhjælpsarbejde. 

Care For Others’ arbejde tager afsæt i en vision, mission og et værdigrundlag, der indeholder fem 

værdier. Disse guider Care For Others’ medlemmer i deres daglige arbejde som en international 

nødhjælpsorganisation i alle anliggender. Care For Others’ vision er den fremtid, som organisationen 

ønsker at realisere og arbejde mod, mens missionen beskriver Care For Others’ kernefunktion. 

Værdigrundlaget er de værdier som organisation står på ryggen af. 

Vision 

• Care For Others har en vision om at arbejde for en bedre verden, der er fri for fattigdom 

samt at hjælpe mennesker til et bedre liv. 

Mission 

• Care For Others arbejder på at redde liv gennem bæredygtige og effektive 

nødhjælpsprojekter, hvor muligheden for at skabe selvhjælp er en essentiel del af arbejdet. 

Værdigrundlag 

Care For Others opererer som nødhjælpsorganisation på grundlag af nogle værdier, der er til stede 

for at udpege Care For Others’ samlede indsats i de respektive lande organisationen yder humanitær 

hjælp i. Værdierne blev grundlagt i 2013 ved Care For Others’ etablering og er sidenhen blevet 

udmøntet i form af fem principper. De fem principper vejleder Care For Others´ daglige arbejde og 

er fundamentet for dens indsats. 

 



CARE FOR OTHERS 

4 
 

• Medmenneskelighed 

Care For Others har til formål at beskytte og hjælpe mennesker, der befinder sig under inhumane 

kår, ved at yde hjælp i form af nødhjælps- og udviklingsprojekter samt bevidstheds- og 

informationsskabende arbejde. Care For Others ønsker gennem sin hjælp at fremme fred, venskab 

og forståelse på tværs af nationaliteter og folkeslag. 

 

• Upartiskhed 

Care For Others har et uvilkårligt udgangspunkt i dens arbejde med fattige og trængende 

mennesker, hvorfor der ydes hjælp til alle uden hensyn til nationalitet, race, køn, religion og social 

klasse. Care For Others’ hjælp omfatter således alle mennesker og tildeles efter, hvor behovet er 

størst. 

 

• Neutralitet 

Care For Others må i dens humanitære arbejde ikke tage del i uoverensstemmelser af hverken 

politisk, religiøs eller racemæssig art. Care For Others skal så vidt muligt operere neutralt af 

stridigheder, såfremt den ene part ikke har forvoldt brud på FN’s Menneskerettighedserklæring. 

Ved sådan et tilfælde kan Care For Others gøre opmærksom på ulovligheder gennem oplysende- og 

informationsskabende arbejde. 

 

• Uafhængighed 

Care For Others er en NGO og må derfor under alle omstændigheder opretholde sit selvstyre. Care 

For Others indgår gerne i samarbejde med andre NGO’er, såfremt samarbejdet ikke går på 

kompromis med Care For Others’ principper, eller bryder med gælden lovgivning eller god 

indsamlingsskik (jf. definition af Indsamlingsnævnet). 
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• Ansvarlighed 

Care For Others besidder et stort ansvar over de økonomiske midler den modtager fra bidragsydere. 

For at sikre de økonomiske midler anvendes efter anførte indsamlingsformål, skal Care For Others 

implementere alle nødvendige foranstaltninger. Care For Others medlemmer skaber tillid gennem 

deres handlinger og ved at være gode eksempler med høj integritet. 

 

 

KAPITEL 2 

§1 Foreningens navn 

Care For Others 

• Aknonym: CFO 

§2 Foreningens hjemsted 

Københavns Kommune 

 

§3 Foreningens formål 

Care For Others har til formål: 

• at yde humanitær nødhjælp til ofre for sult, fattigdom, naturkatastrofer mv. 

• at bistå og hjælpe alle mennesker uagtet religiøse- og etniske baggrunde.  

• at have særlig fokus på etablering af projekter, der tilsigter at tilvejebringe adgang til vand 

og rent drikkevand. 
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§4 Medlemskab 

Stk. 4.1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål 

og er mindst 15 år. Indmeldelse sker ved at udfylde og indlevere (fysisk/elektronisk) 

indmeldelsesblanket. Medlemmer under 18 år. har ikke stemmeret. 

 

Stk. 4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent, der fastsættes hvert 

regnskabsår af generalforsamlingen. 

 

Stk. 4.3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen.  

 

Stk. 4.4 Gyldige medlemmer har ret til at deltage i alle foreningens aktiviteter og arrangementer, 

forudsat at medlemmet overholder de pågældende regler og krav. 

 

Stk. 4.5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen, ikke lever op til 

foreningens formål eller bryder med betingelserne for medlemskab. Det ekskluderede medlem kan 

skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.  

 

Stk. 4.6 Foreningens bestyrelse kan nægte medlemskab, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis et 

flertal i foreningen stemmer for at afvise medlemskabet. Dette kan af den afviste person ikke ankes.  

 

 

§5 Generalforsamlingen 

Stk. 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Stk. 5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige 

generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af april.  
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Stk. 5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have 

kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 

 

Stk. 5.4 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en 

stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme  

 

Stk. 5.5 Alle, der er fyldt 15 år kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 

18 år. 

 

Stk. 5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 

2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, 

hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle 

kampvalg. 

 

Stk. 5.7 Generalforsamlingens dagsorden  

• Valg af dirigent og stemmetællere 

• Bestyrelsens beretning 

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

• Fastsættelse af kontingent 

• Indkomne forslag 

• Forslag til handlingsplan og budget 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af intern revisor 

• Evt. 

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen 

skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.  
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Stk. 6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter 

modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved 

den ordinære generalforsamling. 

 

 

 

§7 Bestyrelsen 

Care For Others er organisatorisk sammensat af en hovedbestyrelse bestående af en formand, 

næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer, der sammen varetager drift og administration af 

foreningen. 

 

Stk. 7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

 

Stk. 7.2 Bestyrelsen består af medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem 

sig, med minimum en formand og en kasserer. 

 

Stk. 7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.  

 

Stk. 7.4 Det er kun medlemmer, der har været aktive i foreningens udvalg i 3 måneder, som kan 

opstille til bestyrelsesvalg. 

 

Stk. 7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til 

stede. Der kan stemmes ved fuldmagt. 

 

Stk. 7.6 Bestyrelsesmøde afholdes, når formand finder det væsentligt, eller når to 

bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Indkaldelse finder sted skriftligt. 
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Stk. 7.7 Ved bestyrelsesmøderne føres referat, der efter mødet sendes til 

bestyrelsesmedlemmerne.   

 

 

§8 Regnskab/økonomi 

Stk. 8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.  

 

Stk. 8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt 

en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

 

Stk. 8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den 

af generalforsamlingens valgte eksterne revisor. 

 

 

§9 Medarbejdere 

Stk. 9.1 Ved behov, kan bestyrelsen ansætte lønnet personale. Hyren kan forekomme internt i 

bestyrelsen, såfremt denne kan opfylde behovet, eller gennem ekstern ansættelse. Bestyrelsen skal 

tilsikre, at ansættelsen sker med fokus på at fremme foreningens formål. 

 

§10 Dispositionsret 

Stk. 10.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem og kan tegnes hver for sig.  

 

Stk. 10.2 Organisationens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de 

forpligtelser, der er indgået på vegne af organisationen. Hertil hæftes alene organisationens formue.  

 

Stk. 10.3 Organisationens medlemmer har ikke krav på nogen del af organisationens formue eller 

udbytte af nogen art.  
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Stk. 10.4 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret 

til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til 

enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom 

skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 

Stk. 10.5 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen. 

 

 

§11 Vedtægtsændringer 

Stk. 11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

 

 

§12 Opløsning af foreningen 

Stk. 12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som 

holdes med mindst en måneds mellemrum. 

 

Stk. 12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på 

den opløsende generalforsamling 
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VEDTÆGTERNE ER SÅLEDES REVIDERET, TILSET OG GODKENDT 

PÅ DEN SENESTE EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING  

TORSDAG D. 24. MARTS 

Magdi Nassereddin, formand  Khazar Alexander Malik, næstformand 

Haris Mengal, kasserer Usman Nadeem Kiyani, bestyrelsesmedlem

Amin Bakhtyar Baram, bestyrelsesmedlem          Abdel-Jaleel Lundberg Darku, bestyrelsesmedlem 


