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Vedtægter for 
Foreningen OASIS 

gældende fra den 23. april 2019 

 
 

 
§ 1 
Foreningens navn er "OASIS". 
 

§ 2 

Foreningens hjemsted er København. 
 
§ 3 
Foreningen er en non-profit forening, hvis formål er: 
 

 at tilbyde tværfaglig og tværkulturel rehabilitering for voksne og børn, som i et andet land 
har været udsat for en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, 
borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold, som yderligere 
kan have medført tab af nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m., der har ført til 
alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, samt 

 
Voksne og børn som lever sammen med en primært traumatiseret person, således at 
relationen i sig selv belaster deres psykiske, fysiske og sociale integritet. 

 

 at tilbyde undervisning, supervision og konsulentbistand samt at medvirke til etablering af 
behandlingstilbud i ind- og udland. 

 

 at evaluere institutionens behandlingsarbejde og at bidrage til forskning. 
 

 at udvikle nye metoder til behandling af personer traumatiseret i et andet land. 
 

 at formidle viden og erfaringer i faglige sammenhænge og deltage i den offentlige debat. 
 

 at drive et bibliotek med særligt henblik på institutionens arbejdsfelt.  
 
§ 4 
Foreningens midler tilvejebringes ved egne indtægter, offentlige midler, bidrag fra 
privatpersoner, organisationer, fonde samt medlemskontingenter. 
 
§ 5  
Indkomne midler må hverken ved almindelig uddeling eller ved eventuelt ophør af foreningen, jf. 
§23, gå tilbage til stifterne eller gaveyderne. 
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§ 6 
Den del af foreningens kapital, som ikke umiddelbart anvendes til opfyldelse af foreningens 
formål og forpligtelser, skal anbringes efter reglerne for anbringelse af fondes midler. 
 
§ 7 
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes til enhver tid værende formue. 
 

§ 8 
Alle fastansatte i OASIS samt medlemmer af OASIS’ bestyrelse kan være medlem af foreningen. 
Derudover kan medlemskab opnås ved skriftlig anbefaling til bestyrelsen fra mindst 2 medlemmer. 
Bestyrelsen afgør herefter om medlemskab kan imødekommes. 
   For at blive medlem skal man kunne tilslutte sig foreningens formål og betale et af general-
forsamlingen fastsat kontingent. 
 

§ 9  
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang. 
Stemmeret har enhver, der har været medlem i 3 måneder.  
    Der kan stemmes ved fuldmagt fra medlemmer, der er forhindret i at være til stede på 
generalforsamlingen, dog kan fremmødte medlemmer højst møde med 1 fuldmagt. 
 
§ 10 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt med følgende dagsorden: 
 
a. valg af dirigent og referent 
b. beretning fra bestyrelsen 
c. godkendelse af regnskab 
d. fastsættelse af kontingent 
e. indkomne forslag 
f.  valg af bestyrelsesmedlemmer og 
    suppleanter 
g. evt. 
 
§ 11 
Generalforsamlingen skal være indkaldt med mindst 1 måneds varsel, enten ved brev til 
medlemmerne eller ved passende annoncering. Indkaldelse sker ved bestyrelsens foranstaltning 
og skal ske således, at ordinær generalforsamling kan afholdes inden udgangen af april måned. 
Forslag til behandling, herunder forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, stiles til formanden på 
foreningens adresse så betids, at det er pågældende i hænde senest 3 uger før. Forslagene 
sendes ud til medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen. 
 
§ 12 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutter 
dette, eller når 15% af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen kræver dette. 
 
§ 13 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mindst 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer 
skal vælges af og være repræsentanter for de i foreningen ansatte. 
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§ 14 
Valgperioden er for 2 år, og det bør tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg 
hvert år alternerende af hinanden. Genvalg kan finde sted. Valg foretages skriftligt og kan også ske 
ved fuldmagt, jf. §9. 
 
§ 15 
Bestyrelseshvervet er ulønnet. Dog kan der ved ekstraordinære møder gives kompensation for evt. 
tabt arbejdsindtægt efter nærmere regler, som fastsættes af bestyrelsen. 
  Stk. 1. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen 
hæfter ikke personligt for foreningens gæld og kan ikke få andel i foreningens midler, herunder i et 
eventuelt overskud. 
 
§ 16 
Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand, der skal vælges blandt 
de eksterne medlemmer. 
 

§ 17 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst 4 
medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed på to møder i træk vil formandens stemme blive 
afgørende. 
 
§ 18 
Ansatte og bestyrelsesmedlemmer udtræder automatisk af foreningen, når henholdsvis ansættelsen 
eller medlemskabet af bestyrelsen ophører. Fortsat opretholdelse af medlemskabet kan dog ske ved 
skriftlig anmodning til bestyrelsen herom. Bestyrelsen afgør herefter om anmodningen kan imøde-
kommes. Denne bestemmelse gælder ikke medlemmer, der ved bestemmelsens ikrafttræden ikke 
lever op til bestemmelserne i §8. 
 
§ 19 
Bestyrelsen kan beslutte eksklusion af et medlem, hvis dette medlem efter bestyrelsens opfat-
telse virker imod foreningens formål. En sådan beslutning kan af den pågældende inden for en 
frist af 14 dage fra modtagelse af meddelelsen fra bestyrelsen indbringes for foreningens gene-
ralforsamling. Dette har dog ikke opsættende virkning på eksklusionsbeslutningens virkninger. 
 

§ 20 
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele 
prokura. 
 

§ 21 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller 
registreret revisor. Revisoren kan til enhver tid fordre alle foreningens bøger og bilag forevist og 
er berettiget til at afkræve foreningen alle oplysninger, som er nødvendige til dokumentation af 
regnskabet. 
 
§ 22 
Ændringer i disse vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de tilstedeværende foreningsmedlemmer 
ved en lovligt indkaldt generalforsamling. 
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§ 23 
Beslutning om foreningens ophør kan kun ske med 3/4 flertal blandt de tilstedeværende 
medlemmer ved en lovligt indkaldt generalforsamling med dette særlige beslutningstema. 
 
§ 24  
Ved foreningens ophør skal aktiverne realiseres bedst muligt, og kapitalen anvendes til fremme af 
de i nærværende vedtægter anførte formål efter generalforsamlingens beslutning. 
 
§ 25 
Foreningen kan optage lån. 
 
§ 26 
Disse vedtægter er gældende fra d. 23. april 2019, hvor der har været afholdt generalforsamling.  
 

 
 
 


