Vedtægter for Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina (DHIP) som vedtaget
generalforsamlingen 27. Oktober 2007- med ændringer vedtaget på generalforsamlingen
24. Oktober 2009, ændringer vedtaget på generalforsamlingen 30. Oktober 2010,
ændringer vedtaget på generalforsamlingen 26. Oktober 2013, ændringer vedtaget på
den ordinære generalforsamling 7. Marts 2015 – samt ændringer vedtaget på den
generalforsamling 7. April 2018.
Desuden: Fundats for Det Danske Hus i Palæstina (DHIP).
§ 1. Navn
1.1. Foreningens navn er:
Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina.
§ 2. Formål
2.1. Støtteforeningens formål er:
• at styrke og udbygge relationerne mellem Palæstina og Danmark.
• at skabe et sted i Palæstina, hvor danske studerende, undervisere, forskere,
journalister, Ngo’er, kunstnere og andre med interesse for den arabiske verden i
almindelighed og for Palæstina i særdeleshed kan opholde sig og /eller hente hjælp og
inspiration.
• at skabe et sted, hvor dansk og palæstinensisk kultur kan mødes og en kulturel og
politisk dialog kan udfoldes.
2.2.
Støtteforeningen søger sit formål fremmet ved at oprette og drive et hus i Palæstina, hvis
hjemsted foreløbig skal være i Ramallah. Det Danske Hus i Palæstina etableres og
drives som en særskilt enhed kaldet Det Danske Hus i Palæstina (DHIP). De nærmere
regler for DHIP fastsættes i en særskilt fundats.
§ 3. Medlemskab
3.1.
Enhver enkeltperson, der kan gå ind for Støtteforeningens formål og love, kan blive
medlem. Medlemmerne kan geografisk danne lokalgrupper, hvis virke fastlægges i en
aftale med bestyrelsen
3.2.
Som juridisk person kan optages enhver organisation, institution, forening, privat
virksomhed, forbund eller anden sammenslutning, som kan tilslutte sig Støtteforeningens

formål, og som ønsker at bidrage til Støtteforeningens og DHIPs arbejde.
3.3.
Bestyrelsen godkender optagelse af juridiske personer og orienterer efterfølgende
generalforsamlingen herom.
3.4.
Medlemskab for juridiske personer tegnes for minimum et år. Bestyrelsen kan vedtage
kontingenttyper med længere varighed.
3.5.
Medlemskabet påbegyndes på det tidspunkt, hvor bestyrelsen har registreret
kontingentets indbetaling på Støtteforeningens konto.
3.6.
Et medlem vil blive slettet som medlem, hvis pågældende fortsat er i restance efter
fremsendelse af betalingspåmindelse og efterfølgende rykkerskrivelse.
3.7.
Taleret, stemmeret og valgbarhed på Støtteforeningens generalforsamling forudsætter,
at kontingentet er betalt på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
§ 4. Generalforsamlingen
4.1.
Generalforsamlingen er Støtteforeningens øverste myndighed og afholdes en gang om
året i andet kvartal med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning
2a. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
2b. Fremlæggelse af årsberetning for DHIP til orientering.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab for Støtteforeningen til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget for Støtteforeningen til
godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Godkendelse af palæstinensiske bestyrelsesmedlemmer og suppleant til

Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstinas bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
4.2.
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Andre
afgørelser træffes med almindeligt flertal. Hvert medlem har én stemme.
4.3.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller 1/3
af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom.
4.4.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved fremsendelse af dagsorden med mindst tre
ugers varsel. Revideret årsregnskab og eventuelle bilag til dagsordenens øvrige punkter
udsendes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, herunder evt. forslag til vedtægtsændringer, skal
være bestyrelsen i hænde senest den 15. Januar.
Indkaldelse og bilagsudsendelse sker via e-mail til de enkelte medlemmer. Medlemmer
uden e-mailadresse kan efter henvendelse til bestyrelsen og få indkaldelsen pr. post.
4.5.
Kollektive medlemsorganisationer, optaget som juridiske personer, med mere end 3000
medlemmer kan deltage på generalforsamlingen med én stemmeberettiget deltager for
hver påbegyndt 2.500 medlemmer af den pågældende organisation, dog max 3 deltagere
pr. organisation.
§ 5. Bestyrelsen
5.1.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer med bopæl i Danmark (danskere) og 2 medlemmer
med bopæl i Palæstina (Palæstinensere). Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.
I lige årstal vælges 3 medlemmer: 2 danske og 1 palæstinensisk. I ulige år 4 medlemmer:
3 danske og 1 palæstinensisk.
Desuden vælges hvert år 3 suppleanter, 2 danske og 1 palæstinensisk.
Suppleantperioden er 1 år.

De 2 palæstinensiske bestyrelsesmedlemmer og den palæstinensiske suppleant
godkendes af generalforsamlingen på baggrund af indstilling fra bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.
5.2.
Valg til bestyrelsen:
Ethvert medlem kan stille op til bestyrelsen med offentliggørelse af kandidatur senest på
generalforsamlingen.
Afstemning foregår ved præsentation af kandidater efterfulgt af almindelig hemmelig
afstemning.
I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater trækkes der lod mellem disse.
Suppleanter vælges ved særskilt valg.
5.3.
Ansatte i Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina samt i DHIP kan ikke vælges til
bestyrelsen.
5.4.
Bestyrelsen kan optage 1-2 eksterne repræsentanter, der kan fungere som rådgivere
med særlige kompetencer for en etårig periode med et specifikt beskrevet formål. De
eksterne repræsentanter deltager i møderne, dog uden stemmeret, og er underlagt
samme regler som bestyrelsens medlemmer.
5.5.
Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar for udførelse af opgaver for
Støtteforeningen og for DHIP. Honoraret må dog ikke overstige 25.000 DKK pr. år,
såfremt dette ikke forlods er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen holdes løbende
underrettet.
5.6.
Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt: 1 møde i Ramallah, 1 møde i Danmark og
minimum 2 møder over Skype.
5.7.
Bestyrelsens arbejdssprog er dansk og engelsk. Referater skal foreligge på engelsk.
5.8.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 2/3 af bestyrelsens medlemmer til stede. Hvert
medlem har en stemme.
5.9.
Bestyrelsens møder er åbne for suppleanter, der kan deltage uden stemmeret.
5.10.
Suppleanten træder ind i bestyrelsen som medlem, i fald et valgt medlem udtræder af
bestyrelsen i løbet af et bestyrelsesår.
5.11.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 6. Økonomi og regnskab
6.1.
Støtteforeningens virke baserer sig på medlemskontingenter, aktivitetsindtægter samt
midler fra offentlige og private fonde.
6.2.
Årsregnskabet for Støtteforeningen med status revideres af en intern revisor, valgt på
generalforsamlingen.
Det reviderede og godkendte årsregnskab for DHIP vedlægges Støtteforeningens
regnskab. DHIPs egenkapital skal fremgå som særskilt punkt i opgørelsen af
Støtteforeningens egenkapital.
6.3.
Støtteforeningen tegnes af kassereren sammen med enten formand eller næstformand.
6.4.
Støtteforeningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.
6.5.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 7. Kontingent
7.1.

Kontingent for enkeltmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
7.2.
Kontingentet for juridiske personer fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med det
pågældende medlem.
§ 8. Opløsning af støtteforeningen
8.1.
Opløsning finder sted efter vedtagelse af 2/3 af de stemmeberettigede på to på hinanden
følgende generalforsamlinger.
8.2.
Ved opløsning overgives Støtteforeningens aktiver til et beslægtet formål bestemt af den
opløsende generalforsamling.

