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Vedtægter for Green Care Danmark 

§1 FORENINGENS NAVN 
§1 Green Care Danmark 

§2 FORENINGENS HJEMSTED 
§2 Guldborgsund Kommune 

§3 FORENINGENS FORMÅL 
§3 Green Care Danmark er en paraplyorganisation, der som forening tilbyder frivilligt folkeoplysende 

arbejde om green care enten direkte eller gennem lokale afdelinger. Green Care er en genvej til bedre 

livskvalitet og fysisk såvel som mentalt helbred. Samtidig er Green Care velegnet til en forebyggelsesind-

sats, en bedre ramme om sundhedsfremme i relation til kost, alkohol, rygning og motion (KRAM) og som 

ramme for undervisning og opkvalificering af mennesker, der har udfordringer i forhold til læring, og 

eventuelt en målrettet beskæftigelsesindsats.  

Green care er ikke blot det grønne og naturen, og omsorg herfor. Det gælder hele vejen rundt dermed 

også også sikring af dyrs trivsel samt ikke mindst måden, hvorpå vi inddrager dyrene i vores arbejde.  

Green Care Danmark er åben for alle enkeltpersoner i Danmark uanset alder, køn, nationalitet og fær-

digheder samt virksomheder og organisationer, der slutter om Green Care Danmarks formål om at give 

alle danskere mulighed for at: 

• Nyde livet i naturen 

• Søge lykken i naturen 

• Styrke helbredet i naturen 

• Tage vare på naturen 

• Dele glæden ved naturen… 

…alene, sammen med andre, eller ved at deltage i foreningens fællesskaber.  

Foreningen ønsker at udbrede kendskabet til green care metoder og resultater. Derfor er målet at starte 

en folkebevægelse, der får flere ud i naturen og til steder, hvis omgivelser harmonerer med naturen og 

danner en gunstig ramme om naturoplevelser, naturterapi og naturarbejde. Det handler nemlig både 

om at nyde og at yde – at få noget fra naturen, som kun naturen kan give, og at give noget tilbage til na-

turen, så naturen trives og bevares til gavn og glæde både for naturens levende væsener og for menne-

sker.  

§4 MEDLEMSKAB 
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når med-

lemskabet er registreret. Som individuelt medlem optages enhver, som kan tilslutte sig Green Care Dan-

marks formål. Som kollektivt medlem optages organisationer, virksomheder og foreninger som kan til-

slutte sig Green Care Danmarks formål. 
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Når man melder sig ind i foreningen, oprettes medlemskabet centralt, og såfremt der er en lokal afde-

ling af Green Care Danmark i den kommune, man bor i, oprettes man samtidig som lokalt medlem. Der 

er ikke tale om to foreninger, men om lokale afdelinger af Green Care Danmark. Den lokale afdeling skal 

bære navnet Green Care Danmark med tilføjelse af kommunens navn, f.eks. Green Care Danmark Guld-

borgsund. 

For at fremme udbredelsen af Green Care Danmark er der flere typer medlemskab baseret på den enkel-

tes ønsker og aktivitetsniveau, der anerkendes ved at opgradere medlemskabet med ret til at bruge en 

bestemt titel i forbindelse hermed. Bestyrelsen kan ændre og/eller disse typer medlemskab såfremt det 

skønnes relevant i forhold til formålet om at fremme foreningens udbredelse 

For at skabe en større udbredelse hurtigt, vil vi arbejde med kampagner, hvor medlemmerne kan hverve 

flere medlemmer og bliver anerkendt herfor. Anerkendelsen sker i form af en titel og et elektronisk 

”badge”, der kan bruges på hjemmesider og sociale medier. Der kan også, såfremt økonomien tillader 

det, fremstilles fysiske badges eller emblemer, der kan bruges ved arrangementer. Der er 4 kontingent-

satser i foreningen i forhold til medlemstyper. De angivne tal herunder er gældende fra vedtagelsen: 

Green Care Danmark 

Medlemskab type 

Kvalifikation Pris pr. år en-

keltpersoner 

Pris pr. år 

virksomheder 

Member Betale kontingent – ellers ingen krav 100 200 

Active Support Betale kontingent – deltage i synliggørelse 

af Green Care Danmark 

250 500 

Organizer Betale kontingent – deltage i synliggørelse 

af Green Care Danmark og indmelde 5 

nye medlemmer 

250 500 

Ambassador Betale kontingent – deltage i synliggørelse 

af Green Care Danmark og indmelde 10 

nye medlemmer 

250 500 

Chairman Betale kontingent – deltage i synliggørelse 

af Green Care Danmark og indmelde 10 

nye medlemmer samt starte en lokal af-

deling af Green Care Danmark. Man be-

holder titlen, selv om man ikke selv stiller 

op som formand eller en anden vælges. 

Det er arbejdet der gør én fortjent til tit-

len Chairman. 

250 500 

 

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsam-

lingen. 

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan 

skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 
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§5 GENERALFORSAMLINGEN 
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 14 dages varsel alle medlemmer til den årlige generalforsam-

ling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september  

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kend-

skab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 

5.4 Stemmeret: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret  

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. 

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Ved online møder må medlemmerne tilkendegive deres 

stemme på anden vis, beroende på de tekniske muligheder. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 

dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kamp-

valg. 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden  

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Forslag til handlingsplan og budget 

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

8. Valg af revisor 

9. Evt. 

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal ind-

kalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.  

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af 

begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære general-

forsamling. 

§7 BESTYRELSEN 
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

7.2 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, 

med minimum en formand og en kasserer. Der kan udpeges en næstformand, der kan agere på forman-

dens vegne, såfremt han/hun bliver indisponeret. 

7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges  
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7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i 

valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

7.6 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejds-

grupper efter behov. Bestyrelsen kan også beslutte at foreningen indgør i samarbejde med andre organi-

sationer og fonde, der vil medvirke til at opfylde Green Care Danmarks formål. 

7.7 Bestyrelsen bemyndiges til at invitere nye medlemmer med interesse i bestyrelsens arbejde til at gå 

ind i bestyrelsen. Disse nye medlemmer kan optages uden stemmeret, indtil de kan vælges på en efter-

følgende generalforsamling. I tilfælde af, at antallet af bestyelsesmedlemmer og suppleanter pga. ufor-

udsete omstændighederne  kommer under fem, bemyndiges bestyrelsen til at tildele nye bestyrelses-

medlemmer stemmeret, således at bestyrelsen kam være funktionsdygtig. 

§8 REGNSKAB/ØKONOMI 
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)  

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en sta-

tus. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen 

valgte revisor. 

§9 DISPOSITIONSRET 
9.1 Det er formanden i forening med kassereren eller næstformanden, der tegner foreningen og har ret 

til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte 

bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele be-

styrelsen underskrive aftalen. 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 

foreningen. 

§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når 

forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

§11 OPLØSNING AF FORENINGEN 
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes 

med mindst en måneds mellemrum. 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den oplø-

sende generalforsamling. 

Vedtaget på den ekstraordinære  generalforsamling d. 10. december 2020 


