
 

 

Vedtægter for 

Kvindecenterfonden Dannerhuset 2021 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

EN FREMTID UDEN VOLD MOD KVINDER OG BØRN 

 

Den 8. januar 1980 stiftedes Kvindecenterfonden, der havde begyndende virksomhed året før. Vedtægten 
blev stadfæstet ved kongelig resolution den 8. januar 1980. 

I forbindelse med fondslovsændringen i 1993 blev vedtægterne ændret og tilpasset den dagældende 
fondslovgivning, og fondens navn ændret til Kvindecenterfonden Dannerhuset. 

Der blev foretaget vedtægtsændringer i 1993, 2002, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015 og 2017. De seneste 
vedtægtsændringer er blevet foretaget i 2021, og de blev vedtaget på det ekstraordinære årsmøde den 22. november 
2021. 

Fondens kapital var fremkommet gennem indsamlinger i kvindecenterforeningen der ved stiftelsen 
overførte kr. 3.976.020,00 i kontanter til Kvindecenterfonden Dannerhuset (Kvindecenterfonden). 

 

 

 § 1 

Hjemsted 

Fondens navn er Kvindecenterfonden Dannerhuset. Fondens hjemsted er København. 

 

§ 2 

Formål 

Kvindecenterfonden Dannerhuset skal erhverve og drive fast ejendom, der indrettes til kvindecenter. I 
dette center skal der bl.a. være krisecenter for kvinder udsat for vold. Dannerhuset skal huse aktiviteter 
og grupper, der arbejder på at styrke kvinders tillid til egne kræfter, bevidsthed om egen situation og 
indbyrdes solidaritet. 

Kvindecenterfonden Dannerhusets primære opgave er at drive den i 1980 erhvervede ejendom, Frederik 
VII's stiftelse, beliggende Nansensgade 1, som kvindecenter og et krisecenter. Huset er åbent for alle 
kvinder. Krisecentret skal fungere i et levende kvindekulturelt miljø med aktivitetstilbud og 
kontaktmuligheder. 

Kvindecenterfonden Dannerhuset hæfter for gældsforpligtelser med hele sin formue. 

 

§ 3 

Valg af Bestyrelsen 

Kvindecenterfonden Dannerhuset ledes af en bestyrelse på ti medlemmer. På årsmødet vælges 
følgende medlemmer til bestyrelsen således: 

• Fire medlemmer vælges af årsmødet og må ikke være lønnede 
eller frivillige. Disse medlemmer kaldes eksterne 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
• Fire medlemmer vælges af og blandt de frivillige, hvoraf de to medlemmer skal være udpeget af 

Dannerrådets medlemmer og to medlemmer opstillet af og valgt af de frivillige på årsmødet.  
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• To medlemmer vælges af de lønnede medarbejdere blandt de lønnede medarbejdere.  

 
 

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen og genvalg kan finde sted. Der kan kun ske genvalg 
i tre på hinanden følgende perioder, hvorefter det ikke længere er muligt at blive genvalgt. Dog er et 
medlem valgbar på ny efter to på hinanden følgende perioder eller efter fire år. Bestyrelsen kan til enhver 
tid supplere sig med personer uden stemmeret.  

Med henblik på at sikre kontinuiteten vælges bestyrelsesmedlemmerne således: 

1) De eksterne bestyrelsesmedlemmer: min. to vælges i ulige år og min. en i lige år 

2) De frivillige: hvert år er to på valg for en to-årig periode. Det ene medlem udpeges af Dannerrådet, 
det andet vælges blandt de øvrige frivillige 

3) De lønnede medarbejdere: vælges for en to-årig periode 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder før dennes periode udløber, indtræder den for medlemmet 
valgte suppleant. 

Der vælges to suppleanter for de eksterne bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for de frivillige.   

Hvis en medarbejder, som repræsenterer de lønnede medarbejdere, fratræder sin stilling, skal 
vedkommende udtræde af bestyrelsen ved udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder sin 
stilling. De lønnede medarbejdere udpeger hurtigst muligt en ny repræsentant. Hvis der er udpeget en 
suppleant for de lønnede medarbejdere, indtræder denne. 

Suppleanter vælges for to år ad gangen. 

Alle lønnede medarbejdere og frivillige i Danner kan opstille kandidater til de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer, ligesom den til enhver tid værende bestyrelse kan opstille kandidater. 

Alle frivillige kan opstille kandidater til de bestyrelsesmedlemmer, som vælges af og blandt de frivillige 
på årsmødet. 

Alle lønnede medarbejdere kan opstille kandidater til de bestyrelsesmedlemmer, som vælges af og blandt 
de lønnede medarbejdere.  

Opstilling og præsentation af opstillede kandidater skal være bestyrelsens administration i hænde senest 
16 dage før årsmødet. Alle opstillinger og præsentationer udsendes til bestyrelsen, alle frivillige og 
lønnede medarbejdere. 

 

§ 4 

Indkaldelse til årsmøde 

Det ordinære årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 

Indkaldelse til årsmødet foretages på Dannerhusets intranet af bestyrelsens forkvinde 

Indkaldelse til årsmøde skal ske med mindst otte ugers varsel og skal indeholde: 

 

- foreløbig dagsorden for mødet, 

- foreløbige forslag, der ønskes fremsat, 

- foreløbige forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 

- tid og sted for mødets afholdelse 
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Alle forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde seneste 16 dage før årsmødet. 

Den endelige dagsorden udsendes senest 14 dage før årsmødet jfr. § 5. 

 

§ 5 

Ordinært årsmøde 

Endelig dagsorden med bilag for det ordinære årsmøde skal udsendes senest 14 dage før mødets 
afholdelse og skal omfatte: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 

3. Fremlæggelse af det seneste årsregnskab til godkendelse 

4. Drøftelse af budget for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Deltagerne i det ordinære årsmøde er medlemmer af bestyrelsen, Dannerrådet, andre frivillige samt 
eksterne deltagere, som bestyrelsen måtte indbyde. Desuden har de ansatte ret til at deltage med taleret, 
men uden stemmeret. 

Som stemmeberettigede repræsentanter er de frivillige, der er registrerede som aktive frivillige og har 
underskrevet en frivilligkontrakt, og de eksterne medlemmer af bestyrelsen. Desuden er medlemmerne 
af de to selvstændige grupper Joan-Søstrene og Rådgivningsgruppen stemmeberettigede ved årsmødet. 

Der kræves personlig tilstedeværelse på årsmødet for at give stemme, og der kan således ikke stemmes 
ved fuldmagt. 

På årsmødet afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal og således, at hver stemmeberettiget 
har én stemme. 

Afstemning kan kun finde sted om de punkter, der er anført i dagsordenen samt om ændringsforslag til 
disse. 

Afstemning sker skriftligt, hvis blot én tilstedeværende stemmeberettiget tilkendegiver ønske om dette. 

 

 

§ 6 

Dirigent 

Årsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller 
Dannerrådet eller i øvrigt arbejde som lønnet eller frivillig i Kvindecenterfonden Dannerhuset. 

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. 
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§ 7 

 

Ekstraordinært årsmøde 

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når forkvinden eller to af 
bestyrelsens medlemmer kræver det. Begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde indgives til 
bestyrelsens forkvinde med oplysning om, hvilke emner der ønskes behandlet på mødet. 

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal udsendes inden en uge efter begæringens fremsættelse og 
med mindst 14 dages varsel. 

Ekstraordinært årsmøde ledes af en dirigent, jf. reglerne i § 6.  

Beslutninger på det ekstraordinære årsmøde kan gennemføres med simpelt stemmeflertal, dog jf. § 14. 

 

§ 8 

Dannerrådet 

Dannerrådet er en forsamling af registrerede frivillige. Der er en repræsentant for hver frivilliggruppe 
med i Dannerrådet.  

Dannerrådet er de frivilliges råd og de frivilliges talerør internt i Dannerhuset. Dannerrådet er et 

rådgivende forum for bestyrelsen, ledelsen og de frivillige, og et forum, hvor Dannerhusets strategi, 

visioner og politik drøftes. Dannerrådet formulerer anbefalinger til og samarbejder med bestyrelsen, 

ledelsen og frivillige om implementering.  

Dannerrådet mødes, når det besluttes blandt deltagerne dog således, at der mindst skal afholdes tre 
årlige møder. 

Dannerrådet kan invitere direktøren og andre såvel interne som eksterne til at deltage i 
Dannerrådsmøder. 

De beslutninger og drøftelser, der ønskes drøftet i bestyrelsen, skal af Dannerrådets repræsentanter 
forelægges på bestyrelsesmøderne til drøftelse. 

Dannerrådet udpeger blandt sig to medlemmer til bestyrelsen, som beskrevet under § 3. 

 

§ 9 

 
 
Bestyrelsens opgaver og ansvar 
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Bestyrelsen konstituerer sig straks efter det ordinære årsmøde og vælger af sin midte for et år ad 
gangen en forkvinde og en næstforkvinde. 

Det er en betingelse, at forkvinden altid vælges blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer, mens 
næstforkvinden vælges blandt de frivillige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af forkvinden og afholdes mindst tre gange årligt, dog således at 
bestyrelsesmøder afholdes, når to medlemmer af bestyrelsen eller direktøren ønsker det. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøder foretages af forkvinden ved udsendelse af dagsorden med mindst otte 
dages varsel. 

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer en forsvarlig organisering af 

Kvindecenterfonden Dannerhusets virksomhed. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal foreligge skriftligt. Der udfærdiges referater 

over det på bestyrelsesmøderne passerede. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. 

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget, jfr. § 5 pkt. 4 om årsregnskab i henhold til lov om socialtilsyn 
og at årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, jfr. § 11.  

Bestyrelsen har pligt til at drøfte spørgsmål af væsentlighed, såsom overordnede ændringer i politik for 
frivillige eller andre sådanne beslutninger med Dannerrådet, før der træffes endelig beslutning i 
bestyrelsen.  

På bestyrelsesmøderne træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
forkvindens stemme udslagsgivende.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er seks medlemmer til stede, heriblandt forkvinden.  

Såfremt forkvinden ikke er til stede, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige af de øvrige eksterne 

bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er, såfremt forkvinden ikke er til stede, næst-

forkvindens stemme udslagsgivende.  

Er disse punkter ikke opfyldt, udsættes beslutningen til næste bestyrelsesmøde. 

 

§10 
   Forretningsudvalg 

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af forkvinden, næstforkvinden og et øvrigt 
bestyrelsesmedlem. 

Derudover kan bestyrelsen vælge to medlemmer til forretningsudvalget, som ikke behøver at være 
medlemmer af bestyrelsen, og som har særlig forretningsmæssig eller organisatorisk indsigt for så vidt 
angår arbejdet i Dannerhuset. 

Hvis det besluttes at nedsætte et forretningsudvalg, skal medlemmerne vælges for et år ad gangen og 
træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forkvindens stemme 
afgørende. 

Forkvinden for bestyrelsen er født forkvinde for forretningsudvalget. 

Forretningsudvalget refererer direkte til bestyrelsen. 

I øvrigt kan bestyrelsen nedsætte andre udvalg til varetagelse af særlige opgaver. 
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§ 11 

Regnskab 

Dannerhusets regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet skal før det ordinære årsmøde være revideret af den af årsmødet valgte statsautoriserede 
revisor og underskrevet af bestyrelsen. 

Den af årsmødet valgte revisor skal være statsautoriseret og kan alene vælges for et år ad 
gangen. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. 

Dannerhusets egenkapital skal anbringes efter de af Justitsministeriet fastsatte regler for anbringelse af 
legatmidler under offentligt tilsyn. 

 

§ 12 

Daglig ledelse 

Direktøren er ansvarlig for Kvindecenterfonden Dannerhusets daglige drift. Direktøren refererer til 
bestyrelsen. 

Direktør ansætter og afskediger medarbejdere. For så vidt angår ledende medarbejdere, sker ansættelse 
og afskedigelse efter forudgående godkendelse af bestyrelsen. 

Direktøren beslutter arbejdets fordeling mellem personalet og deres ansættelsesvilkår i øvrigt og 
iværksætter dette. 

 

  § 13 

Tegningsregel og fuldmagt 

Kvindecenterfonden Dannerhuset tegnes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en skal være 
forkvinde og/eller næstforkvinde. 

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til direktøren. 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrift samt Socialtilsynets 
godkendelse. 

 

§ 14 

Vedtægtsændringer 

Såfremt vedtægtsændringer ønskes gennemført, kræver dette, at det fremsatte forslag vedtages med to 
tredjedele af de afgivne stemmer på årsmødet, og at der har været mindst tyve stemmeberettigede 
deltagere til stede på mødet. 
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Såfremt der ikke opnås et sådant flertal, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde inden 30 
dage. 

Til vedtagelse af vedtægtsændringer på det ekstraordinære årsmøde kræves også, at de vedtages med 
to tredjedele af de afgivne stemmer, og at der er mindst tyve stemmeberettigede deltagere til stede på 
mødet. 

Samtlige vedtægtsændringer skal godkendes af Socialtilsynet. Væsentlige vedtægtsændringer skal tillige 
godkendes af Civilstyrelsen.  

 

§ 15 

Årligt Fællesseminar 

Der afholdes Fællesseminar hvert år om efteråret. Indkaldelse til seminaret sker senest seks uger før 
afholdelsen. 

Seminaret har til formål at sikre vidensdeling mellem Kvindecenterfonden Dannerhusets ansatte og 
frivillige, samt fastlægge de overordnede rammer for det kommende års arbejde. 

Seminaret planlægges af direktøren i samarbejde med bestyrelsen og deltagerne er såvel frivillige som 
lønnede medarbejdere, ligesom bestyrelsen og Dannerrådet skal være repræsenteret på seminaret. 

 

§16 
Opløsning 

Til gennemførelse af Kvindecenterfonden Dannerhusets opløsning kræves mindst to tredjedeles flertal 
af samtlige stemmeberettigede som defineret under § 5 og som opfyldte denne definition på det sidste 
årsmøde før opløsningen. 

Såfremt to tredjedele af de stemmeberettigede ikke er til stede ved årsmødet, kan bestyrelsen senest 30 
dage efter indkalde til et nyt ekstraordinært årsmøde, hvor opløsning kan vedtages med to tredjedele af 
de tilstedeværende stemmer. 

Opløsning af Kvindecenterfonden Dannerhuset skal godkendes af Socialtilsynet og Civilstyrelsen.  

I tilfælde af opløsning af Kvindecenterfonden Dannerhuset overgår fondens formue til et krisecenter, 
ambulant rådgivningstilbud eller en kvindepolitisk organisation efter bestyrelsens bestemmelse. 
Uddelingen af midlerne skal godkendes af Socialtilsynet. 

 

§17 

     Qorum 

 

Såfremt Kvindecenterfonden Dannerhuset på noget tidspunkt er uden fuldtallig bestyrelse og 

organisationen ikke er i     stand til at vælge medlemmer hertil, udnævner Civilstyrelsen de manglende 

bestyrelsesmedlemmer. 

Civilstyrelsen kan desuden afsætte et bestyrelsesmedlem, der kommer ud af rådighed over sit bo eller 

gør sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uegnet til at beklæde hvervet som 

bestyrelsesmedlem. 
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