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1. Navn, formål og hjemsted 

 

 

Foreningens navn er WSPA Danmark. 

Med virkning fra den 24. juni 2014 ændres foreningens navn til World Animal Protection  

Danmark 

Hjemstedet er Københavns Kommune 

Foreningens adresse er Amagertorv 29, 2., 1160 København K 

CVR-nr.: 26397448 

Foreningen har til formål at beskytte dyr, blandt andet ved oplysningskampagner og gennemførelse 

af dyreværnsprojekter over hele verden i samarbejde med den internationale afdeling i World 

Animal Protection (i London) og  World Animal Protection partnere i den øvrige verden. 

 

2.  Medlemsforhold 

Optagelse: 

Som medlem kan optages enhver enkeltperson. 

Foreningens medlemmer består af almindelige (kontingentbetalende) medlemmer og 

støttemedlemmer 

Støttemedlemmer omfatter medlemmer der betaler et fast månedligt bidrag. 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til forenings sekretariat, via foreningens hjemmeside, ved 

telefonisk henvendelse eller via foreningens F2F (face to face) arbejde. 

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer 

for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, 

efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. 

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen 

er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af 

de almindelige medlemsforpligtelser, kan genoptages efter bestyrelsens vedtagelse. Bestyrelsens 

vedtagelse om genoptagelse kan af 2 medlemmer af bestyrelsen indbringes for 

generalforsamlingen, hvor beslutning om genoptagelse kræver 2/3 majoritet af de fremmødte. 



 

Æresmedlemmer: 

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. 

 

Bidragsydere: 

Som bidragsydere forstås enkeltpersoner der støtter med et enkelt bidrag eller en fast periodisk 

ydelse til foreningen. 

 

Udmeldelse og eksklusion: 

Udmeldelse finder sted ved henvendelse til foreningens sekretariat på foreningens adresse og kan 

ske uden varsel. 

Et medlem, der melder sig ud af foreningen i løbet af et regnskabsår, har ikke krav på refusion af 

allerede indbetalte kontingent eller andet bidrag. 

Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at 

ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som 

handler til skade for foreningen. 

Medlemskabet ophører endvidere automatisk, såfremt kontingent trods påkrav ikke betales 

rettidigt, eller støttemedlemmet afmelder sit faste månedlige bidrag  

 

Kontingentet: 

Medlemskontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

 

Medlemsrettigheder og – pligter: 

Alle foreningens medlemmer og bidragsydere modtager foreningens medlemsblad og inviteres til 

foreningens generalforsamling. 

 

3.  Bestyrelsen 



Opgave og valg 

Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 4-6  medlemmer. 

Heraf kan Den internationale afdeling i World Animal Protection vælge at udpege den 

internationale organisations CEO som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. 

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.  

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende 

generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket 

tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter 

generalforsamlingen sig selv med formand og næstformand. 

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. 

Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede et sekretariat, der varetager den daglige drift af 

foreningen.  

 

Bestyrelsesarbejdet: 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder 

det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med 

angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsen mødes mindst én gang årligt. 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller 

næstformanden og referenten, som ikke behøver at være bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 

minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den 

fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

4. Generalforsamlingen 

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Tidspunkt og indkaldelse: 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 30/6. Ekstraordinær 

generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/10 af 



foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. 

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten i foreningens 

medlemsblad, i Berlingske Tidende eller anden landsdækkende avis eller ved særskilt skrivelse/e-

mail til de enkelte medlemmer. 

 

Mødeberettigede: 

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har tilmeldt sig senest 1 uge 

inden generalforsamlingen på den i indkaldelsen angivne måde. 

Bestyrelsen kan vælge at invitere gæster til deltagelse i generalforsamlingen. 

 

Stemmeberettigede: 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer med minimum 3 måneders 

anciennitet. Undtaget er dog personer omfattet af vedtægternes habilitets-bestemmelser. 

 

Gennemførelsen: 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som 

ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen 

beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne 

regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og en statsautoriseret revisor. 

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal 

indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag 

fremlægges til gennemsyn i foreningens sekretariat og/eller på foreningens hjemmeside. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af 

nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt 

blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således 

at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan 

medbringe én fuldmagt. 

 

Habilitet: 



Hverken direktør eller ansat personale har - uanset evt. medlemskab -  stemmeret ved foreningens 

generalforsamling, ligesom hverken direktør eller ansatte kan vælges til foreningens bestyrelse. 

 

5. Regnskab og formue 

 

Foreningens regnskabs- og kontingent-år følger kalenderåret. 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret revisor, 

der ikke er medlem af bestyrelsen. 

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens 

regnskabsbilag og kassebeholdningen, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle 

uregelmæssigheder i så henseende. 

Foreningens sekretariat varetager den daglige drift og sikrer herunder, at bogføring og regnskaber 

er i overensstemmelse med lovgivningskrav, retningslinjer fastlagt af bestyrelsen samt almindelig 

god regnskabsskik.  Sekretariatet udarbejder i samarbejde med den valgte revisor foreningens 

årsregnskab. 

Foreningens formue udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, 

medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes på en opsparingskonto i et 

pengeinstitut eller i værdipapirer efter bestyrelsens skøn ud fra et forsigtighedsprincip. 

6. Tegning og hæftelse 

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og 

pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 

 

Delegering af tegningsret: 

Adgangen til at tegne Foreningen kan til særligt specificerede handlinger delegeres af bestyrelsen. 

Herfra undtages indgåelse af kaution og anden sikkerhedsstillelse, samt køb, salg og pantsætning af 

fast ejendom, bortset fra bobehandlinger. 

Delegeringen sker skriftligt og tiltrædes jf. det vedtægtsbestemte regelsæt for 

bestyrelsesbeslutninger. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 



 

 

 

7. Vedtægtsændringer 

 

Forslag til ændring af nærværende vedtægt kan forelægges generalforsamlingen efter vedtagelse af 

2/3 af bestyrelsen. Vedtagelse af ændringsforslag, herunder fusion med andre foreninger, kræver 

tilslutning fra 2/3 af de ved generalforsamlingen afgivne stemmer. 

 

8. Opløsning 

 

Beslutning om opløsning af foreningen kan vedtages efter reglerne for vedtagelse af 

vedtægtsændringer, jf. pkt. 7. 

Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue mellem en eller flere almenvelgørende 

foreninger i Danmark, der har godkendelse efter ligningslovens §§8A og/eller 12, stk. 3. 

Bestyrelsen indstiller i forbindelse med forslaget til opløsning af foreningen, hvorledes formuen 

skal fordeles. 

 

9. Voldgift 

 

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. 

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af 

disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, 

udpeges han af Præsidenten for Københavns Byret. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005 

om voldgift. 

 


