
 
 
 

1 
 

Vedtægter for den selvejende institution Gadejuristen 

 

§ 1 

Navn og hjemsted 

Den selvejende institutions navn er Gadejuristen. Herefter kaldet Gadejuristen.  

Gadejuristen er stiftet af cand.jur. Nanna W. Gotfredsen, samt medstiftere, den 7. september 1999. 

Gadejuristens hjemsted er Frederiksberg Kommune.  

§ 2 

Formål 

Gadejuristen virker for udsatte/potentielt udsatte stofbrugere, gadesexarbejdere, hjemløse og an-

dre tilsvarende udsatte mennesker, herunder i særdeleshed udsatte, der lever eller opholder sig i 

betydeligt omfang på gaden, samt udsatte der er ofre for direkte eller indirekte kriminalisering. 

Ud fra en absolut og grundlæggende accept af og respekt for det enkelte menneskes valg og ønsker, 

er det Gadejuristens formål at sikre disse målgrupper adgang til udgående, opfølgende specialiseret 

retshjælp med det formål, at man i højest mulig grad individuelt vil opleve sig som bærer af rettighe-

der, ligesom behovet for sådan specialiseret retshjælp opstår, tilstræbes forebygget. 

Gadejuristen skal arbejde for at styrke målgruppernes autonomi samt selvrespekt, selvværd, selv-

tillid og selvagtelse, herunder befordre eget-initiativ. 

Gadejuristen skal bedrive retspolitisk virksomhed, påvirknings- og informationsarbejde og undervis-

ning, dette i videst mulig udstrækning sammen med og under reel inddragelse af dem det handler 

om, dem med størst og mest komplekst hjælpebehov og med det formål at forbedre målgruppernes 

livssituation. 

§ 3 

Kapital 

Gadejuristens grundkapital bestod ved stiftelsen af et kontant indskud på 114.033 kr. (genereret 

ved udvikling på frivillig basis af samt salg til Embedslægeinstitutionen af det skadesreducerende 

formidlingskoncept J Key Cards).  

Gadejuristen havde ikke andre værdier ved stiftelsen. Grundkapitalen skal forblive urørt.  

§ 4 

Årsmøde 

Årsmøde skal afholdes inden udgangen af marts måned. 

Formanden indkalder til årsmødet mindst fire uger før mødets afholdelse. 
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Forslag til sager/punkter, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 

to uger før årsmødet.  

Årsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

Gadejuristens formand er mødeleder og Gadejuristens daglige leder er sekretær og referent. 

Medmindre andet er bestemt, skal en beslutning, for at være gyldig, være truffet med almindeligt 

flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Ekstraordinære årsmøder afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer kræver det.  

§ 5 

Årsmødets opgaver 

Årsmødet skal behandle: 

a) Gadejuristens årsberetning 

b) Gadejuristens reviderede regnskab 

c) Indkomne sager/punkter 

d) Vedtage Gadejuristens budget og årsplan. For så vidt angår budget kan dette godkendes tid-

ligere på et bestyrelsesmøde, såfremt det er et krav fra tilskudsgivende myndigheder eller 

andre bevillingsgivere, at der eksempelvis foreligger et budget i forbindelse med ansøgnin-

ger 

e) Vælge medlemmer til bestyrelsen efter forudgående indstilling.  

 

§ 6 

Bestyrelsen 

Gadejuristen ledes af en bestyrelse bestående af 5-8 personer. 

Bestyrelsen skal dels sammensættes af personer med særlig indsigt i de af målgrupperne oplevede 

problemstillinger og udfordringer, herunder levede erfaringer, dels af personer med juridisk, øko-

nomisk og forretningsmæssig forståelse. 

Bestyrelsen supplerer sig selv. Medlemmerne udpeges for to år ad gangen, halvparten det før-

ste/ulige år og den anden halvpart det næste/i lige år. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen 

fastsætter selv sin forretningsorden.  

Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden.  

§ 7 

Møder 
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Der afholdes møde så ofte som formanden finder det nødvendigt, dog mindst en gang i kvartalet 

samt et møde i forbindelse med godkendelse af årsregnskab og årsrapport.  

Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange at der indkaldes til bestyrelsesmøde.  

Formanden indkalder til møderne med en uges varsel og varetager fremsendelse af dagsorden og 

bilag. Punkter og bilag kan eftersendes efter aftale med formanden.  

Ved sager af hastende karakter, der kræver øjeblikkelig behandling, kan formanden indkalde med 

kortere varsel. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er deltagende. Afgørelser træffes 

ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. For så vidt 

angår beslutning om afskedigelse af daglig leder eller stifter henvises til § 8 om bestyrelsens opgaver 

og ansvar.  

Efter hvert møde udarbejdes et referat, hvoraf beslutningerne der træffes fremgår. Referatet ud-

sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse. 

§ 8 

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Bestyrelsen skal påse, at Gadejuristens virke er i overensstemmelse med formålet for Gadejuristen 

og i overensstemmelse med beslutninger truffet på årsmødet samt efter behov nedsætte komiteer, 

advisory board’s eller udpege personer med henblik på varetagelse af specielle/særlige opgaver. 

Bestyrelsen er sammen med den daglige leder ansvarlig for, at offentlige tilskud og private donati-

oner til Gadejuristen anvendes i overensstemmelse med deres formål, jf. nærværende vedtægter.  

Bestyrelsen skal sammen med den daglige leder tilvejebringe de årlige budgetforslag og søge disse 

godkendt hos de tilskudsgivende myndigheder og øvrige bevillingsgivere, såfremt der modtages til-

skud fra disse.  

Bestyrelsen er sammen med den daglige leder ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse. 

Bestyrelsen kan indgå aftaler om ydelser for så vidt angår økonomistyring, regnskab, HR-støtte, ju-

ridisk rådgivning samt IT og telefoni. 

Det er bestyrelsen som ansætter og afskediger den daglige leder af Gadejuristen.  

Afskedigelse af daglig leder samt afskedigelse af stifter kræver, at 3/4 af den samlede bestyrelse 

stemmer for.  

Ansatte skal følge de retningslinjer og anvisninger som bestyrelsen har givet og være undergivet 

bestyrelsens instruktionsbeføjelser. 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.  

§ 9 
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Inhabilitet 

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk 

eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inha-

bilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har truk-

ket sig fra forhandlinger og afstemninger. 

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller organisatio-

nens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, her-

under økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavsheds-

pligt. 

Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde 

alene for medlemmer af bestyrelsen. Medarbejderen vil herefter blive forelagt referat af drøftel-

serne og få lejlighed til at afgive en udtalelse. 

§ 10 

Tegningsregler 

Gadejuristen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden er den ene.  

Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder og til stifter.  

I følgende tilfælde tegnes Gadejuristen dog alene af den samlede bestyrelse: 

• Stiftelse af låne- og /kreditmuligheder, herunder gældsforpligtelser, samt  

• Indgåelse af aftaler for så vidt angår udgifter på mere end 100.000 kr., hvis ikke disse fremgår 

af det af bestyrelsen godkendte årsbudget 

§ 11 

Den daglige ledelse 

Den daglige ledelse varetages af en leder, som er ansat til opgaven af bestyrelsen.  

Den daglige leder har kompetence til, i samråd med formanden, at ansætte og afskedige øvrigt per-

sonale. 

Den daglige leder har pligt til løbende at holde bestyrelsen orienteret om driften.  

Den daglige leder har ansvaret for udarbejdelse af årsberetning og udviklingsplan samt udkast til 

budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse.  

Den daglige leder har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om krav fra tilskudsgivende 

myndigheder og øvrige bevillingsgivere, samt sikre, at bestyrelsens beslutninger i relation til efter-

levelse af tilskudsgivende myndigheder og øvrige bevillingsgiveres krav, imødekommes.  

§ 12 

Revision og regnskab 
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Regnskabsperioden følger kalenderåret. Den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor revide-

rer regnskabet, som herefter godkendes af bestyrelsen. 

§ 13 

Hæftelse 

For sine forpligtelser hæfter Gadejuristen alene med sin formue. 

§ 14 

Vedtægtsændringer 

Gadejuristens vedtægter kan ændres på årsmøde eller ekstraordinært årsmøde med 3/4 flertal  

§ 15  

Opløsning 

Gadejuristens opløsning kræver 3/4 flertal af den samlede bestyrelse. 

I tilfælde af opløsning skal organisationens midler anvendes i overensstemmelse med organisatio-

nens formål efter bestyrelsens afgørelse.  

§ 16 

Ikrafttræden 

Denne vedtægt træder i kraft på underskrivelsesdatoen. 

 

Vedtaget og underskrevet den 15. februar 2022 

 

Kristian Andenæs Liese Recke Henrik Holm  

 

______________ _______________ ________________ 

 

Niels Westy Jesper Vad Kristensen Marianne Thomas Schouw  

 

______________ _______________ _________________ 


