§1. Foreningens navn og hjemsted:
Stk. 1.
Foreningens navn er: BMI Brikken.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er: Næstved kommune.
§2. Formål:
Stk. 1.
Foreningen er en non-profit, ikke religiøs og ikke partipolitisk, almennyttig forening, som organiserer overvægtige,
tidligere overvægtige, samt andre personer, der sympatiserer med foreningens formål og som vil arbejde i foreningens
ånd.
Stk. 2.
Foreningens formål er:
At lave oplysende arbejde for personer, der har – eller har haft – et for højt BMI, og som nu enten er undervægtige eller
normalvægtige. Oplysende arbejde indbefatter især artikler omkring problematikker og succeshistorier omkring
overvægt, vægttab og ny livsstil, der formidles på foreningens hjemmeside, APP og Facebook gruppe, samt løbende til
den danske presse.
Stk. 3.
Foreningens formål søges opfyldt ved at arbejde med flere ”brikker”, herunder:
•
•
•
•

Oplysning
Omsorg
Operationsmuligheder
OM-programmering (diætist/psykolog/terapeut og lign.)
Delmål:
At danne støttegrupper hvor ligesindede kan mødes og udveksle erfaringer.
At arrangere oplysende foredrag om problematikker, omkring overvægt – såvel fysisk
som psykisk.
At arrangere temadage og arrangementer - med fokus på fx kost/ernæring, psykologi,
motion, velvære og ny livstil.
At skabe mulighed for at medlemmerne kan få rabatter og tilbud fra relevante
virksomheder (fx fitnesscentre).
At opbygge en brugervenlig og informativ hjemmeside.
At give medlemmerne adgang til et panel af fagfolk inden for foreningens
arbejdsområder.

§. 3. Medlemmer
Stk. 1.
Alle enkeltpersoner, der har interesse for foreningen, kan optages som medlem.
Stk. 2.
Man er medlem, når man har betalt et årligt kontingent til BMI Brikken.
Stk. 3.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Stk. 4.
Medlemmer er selv forpligtigede til at sørge for, at foreningen har korrekte data, herunder adresse og telefonnummer,
samt e-mail adresse (indkaldelse til generalforsamling sker via e-mail).
Stk. 5.
Ethvert medlem af foreningen kan opsige sit medlemskab af foreningen ved skriftlig henvendelse til formanden senest to
måneder før medlemskabet udløber. Såfremt man ønsker udmeldelse, refunderes betalt kontingent ikke.
Stk. 6.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves én gang
om året.
Stk. 7.
Såfremt det årlige kontingent ikke indbetales rettidigt, slettes medlemmets log-in kode til Ekspertpanelets
spørgsmål/svar, og samtidig bortfalder samtlige tilbud og rabatordninger, der ellers har været gældende via
medlemskortet.
§. 4. Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af andet kvartal.
Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt – via e-mail - med mindst 4 ugers varsel af bestyrelsen, indeholdende
dagsorden, tid og sted.
Stk. 4.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til formanden
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent og referent
Valg af to stemmetællere
Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Fremtidige planer og budget
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af bilagskontrollant
Valg af bilagskontrollant suppleant
Eventuelt

§. 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom
overfor bestyrelsen, eller når bestyrelsen finder det fornødent.
Stk. 2.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sendes ud – via e-mail - senest 4 uger efter begæringens modtagelse
hos bestyrelsen.

Stk. 3.
Bestyrelsen udsender indkaldelse med 14 dages varsel med motiveret dagsorden.
§. 6. Afstemningsregler
Stk. 1.
Ethvert medlem, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Stk. 2.
Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde.
Stk. 3.
Foreningens medlemmer kan ved generalforsamlingen afkræves dokumentation for, at kontingent er betalt, idet adgang
og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingentet er betalt.
Stk. 4.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af nærværende
vedtægter.
Stk. 5.
Ændringer af vedtægter, kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en
ændring.
§. 7. Bestyrelsen
Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen formidler foreningens formål og varetager driften af foreningen, begge i
overensstemmelse med foreningsvedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. og således at 2
medlemmer er på valg på ulige år og 1 er på valg på lige år.
Stk. 3.
Valgbar til bestyrelsen er foreningens fremmødte medlemmer.
Stk. 4.
På generalforsamlingen vælges ligeledes 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen, og genvalg kan finde
sted.
Stk. 5.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Det er en betingelse for opfyldelse af
foreningens formål, at formanden er medlem af Dansk Journalistforbund samt GBY-opereret – med kendskab og erfaring
i forhold til overvægt.
Stk. 6.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, når det findes nødvendig.
Stk. 7.
Referat af bestyrelsesmøder underskrives af formand og referent.
Stk. 8.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§. 8. Administration
Stk. 1.
Foreningen opretter en administration til at servicere medlemmer og bestyrelsen. Det er hensigten at købe
konsulenttjenester fra ekstern leverandør.

§.9. Tegningsret
Stk. 1.
Foreningen tegnes af formanden, ligeledes er formandens bopælsadresse foreningens postadresse.
§. 10. Foreningens profilering
Stk. 1.
Med henblik på foreningens profilering er det alene formanden der tegner foreningen. Formanden kan uddelegere
enkeltopgaver til andre.
Stk. 2.
Foreningen er desuden repræsenteret af en række ambassadører i hele Danmark. Det er alene formanden, der
godkender ambassadørerne, mens det er bestyrelsens beslutning, hvis en ambassadør skal fratræde hvervet.
Ambassadørernes arbejdsopgave omfatter at synliggøre BMI Brikken og dens formål, herunder evt. at guide og vejlede
medlemmer om støttegrupper m.v.
§. 11. Foreningens opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning, kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen.
Stk. 2.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler tilfalde Julemærkehjemmene i Danmark, eller en almennyttig forening
med lignende formål.
§. 12. Revision
Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger i lige år en bilagskontrollant som gennemgår og indstiller regnskabet til
generalforsamlingens godkendelse.
§. 13. Årsregnskab
Stk. 1.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. juni 2016
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