






§ 9 Daglig drift

§ 9.1 Bestyrelsen sigter efter at nedscette et sekretariat, der varetager den daglige drift i foreningen og

administrerer foreningens midler. 

§9.2 Bestyrelsen anscetter og afskediger direktøren.

§9.3 Bestyrelsens forperson eller ved dennes forfald bestyrelsens ncEstforperson tegner sammen med 

direktøren organisationen. 

§9.4 Direktøren refererer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsesm0der uden stemmeret som sekretcer 

for bestyrelsen. 

§9.5 Direktøren ans<Etter og afskediger sekretariatets medarbejdere.

§ 10 Ekstern kommunikation

§ 10.1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens eksterne kommunikation, herunder kommunikationsstrategi

mv .. 

§ 10.2 Bestyrelsen har saledes bef0jelse med fleksibilitet til at tildele ordf0rerskaber blandt foreningens

medlemmer, bestyrelsen og sekretariat. 

§ 10.3 Som medlem af DareGender ska I man til enhver tid f01ge retningslinjerne for foreningens

kommunikationsmanual/strategi. Man kan med andre ord ikke udtale sig pa vegne af foreningen, med 

mindre man er blevet tildelt et ordf0rerskab eller med mindre bestyrelsen ekstraordin<Ert har tildelt 

medlemmer ordf0rerskab. 

§10.4 Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret til enten sekretariatet eller kommunikationsteamet i

foreningen. 

§ 10.5 OvertrcEdelse af § 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 kan f0re til eksklusion af foreningen.

§ 11 Regnskab

§ 11.1 Regnskabsaret f01ger kalenderaret.

§ 11.2 Det reviderede regnskab med kommende arsbudget ska I vcere fremsendt til medlemmerne senest

14 dage for den ordincEre generalforsamling. 

§ 11.3 Revision finder sted en gang arligt efter regnskabsarets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde

sted, nar revisor 0nsker det. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder 

medlemskartotek, daglig bogf0ring og beholdning. 
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§ 11.4 Foreningen hcefter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilh0rende formue.

Der pahviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hceftelse. 

§ 12 Tegningsret

§ 12.1 Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren for bestyrelsen i faellesskab, eller af forpersonen

eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Fuldmagt kan gives til et dertil h0rende 

foreningssekretariat. 

§ 12.2 Bestyrelsen kan godkende at forperson og/eller kasserer/direktøren kan rade over dankort og 

elektroniske betalingsmuligheder, herunder netbank og mobilpay ti! foreningens bankkonto hver for sig. 

§ 12.3 Ved k0b, pantscetning eller salg af fast ejendom krceves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§12.4 Ved bel0b pa under 1.000 kr. dog ikke overstigende 10.000 kr. per mdr. kan kassereren og/eller

direktøren alene underskrive. 

§ 13 Opltsning af foreningen

§ 13.1 Opl0sning af foreningen kan kun ske pa 2 pa hinanden f0lgende generalforsamlinger. En ordincer og

en ekstraordincer generalforsamling. 

§ 13.2 Opl0sning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens fremm0dte stemmeberettigede

medlemmer stemmer for forslaget pa de to generalforsamlinger. 

§ 13.3 I tilfcelde af foreningens opl0sning tilfalder foreningens aktiver, nar enhver er svaret sit, en forening i

K0benhavns Kommune til en almennyttig forening. 

Saledes vedtaget pa den stiftende generalforsamling den 28. april 2016 
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