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Prolog 
 

LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution blev oprettet 14. september 2009, af Flora Ghosh m.fl. 
som initiativtagere.    
 
Foreningen bygger på en grundlæggende respekt for mennesker, menneskerettigheder og det enkelte 
menneskes værdighed.   
 
Medmenneskelighed og ligeværdighed er således fundamentet for foreningens arbejde. Opgaven er at 
skabe og udvikle rammerne for et center, der skal arbejde helhedsorienteret og vidensbaseret med 
mennesker i udsatte situationer bl.a. pga. prostitution, seksuel udnyttelse, incest, overgreb uanset deres 
baggrund.   
 
Foreningen skal bringe håb, yde omsorg og arbejde for menneskers liv uden udnyttelse.   

 
Vedtægt for LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution 

 
§ 1  

Navn og hjemsted 
 

1.1. LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution er stiftet 14. september 2009 og er en 
landsdækkende forening.  
 

1.2. Foreningens navn er LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution.   
 

1.3. LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution har hjemsted i Frederiksberg kommune.  
 

§ 2  
Formål 

 
2.1. Det er foreningens opgave at arbejde for en verden med mennesker, der klarer sig godt efter et liv med 
prostitution og udnyttelse af anden art samt at bidrage til indsatsen for at afskaffe udnyttelse af 
mennesker. 
 
2.2. Foreningen vil:  

• medvirke til at lindre menneskelige lidelser, som kan føres tilbage til seksuel udnyttelse, incest, vold 
og overgreb. 

• gøre mennesker i stand til at leve et godt liv uden prostitution eller leve et liv med 
skadereducerende tiltag.  

• gøre mennesker med prostitutionserfaring, og udsatte for incest og overgreb modstandsdygtige 
overfor de omstændigheder, der har ført dem ud i prostitution og udsathed fx via behandling, 
uddannelse og arbejde.   
 

2.3. Foreningen vil gennem oplysningskampagner, aktiviteter og socialpolitisk debat arbejde for at oprette 
og sikre driften af et videns- og rehabiliteringscenter, LivaRehab: Center for behandling og rehabilitering og 
i tilknytning hertil: 

• fremme offentlighedens og medlemmernes kendskab til skadevirkninger af prostitution. 

• indsamle midler, donationer og søge fonde til at oprette og sikre driften af LivaRehab, der skal 
arbejde helhedsorienteret for og med målgruppen. 
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• deltage i nationalt og internationalt samarbejde vedrørende udsatte mennesker, herunder 
prostitueredes vilkår, samt holde sig orienteret om udviklingen i andre lande.  

 
2.4 Foreningen arbejder for at etablere og drive midlertidige bosteder, fx Kvindekrisecenter LivaShelter, der 
har til formål at tilbyde: 

• et midlertidigt botilbud til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende 
krise. Kvinderne kan være ledsaget af børn. 

• Omsorg, koordinerende støtte og vejledning til kvinder under opholdet. 

• Psykologbehandling til børn eller samarbejde med kommunerne om psykologbehandling til børn, 
under opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.   
 

2.5 Foreningens formål er endvidere at drive Socialøkonomisk virksomhed, herunder bl.a. i form af den 
socialøkonomiske designvirksomhed LivaCreation.  
 
2.6. Foreningens formål er almennyttigt/velgørende, og endvidere har foreningen valgt at lade sig 
registrere efter lov om registrerede social økonomiske virksomheder, og der er således tale om en 
socialøkonomisk forening.   
  

§ 3  
Uddeling 

 
3.1. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens uddelinger.  
 
3.2. Af årets overskud og af frie reserver i henhold til foreningens seneste årsrapport, kan foreningen støtte 
aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom foreningen kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske 
personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse 
af foreningens formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål. 
 
3.3. Foreningen kan støtte såvel egne som andre eksisterende og nye aktiviteter af enhver art i 
overensstemmelse med formålsbestemmelsen og lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.  
 
3.4. Foreningen kan foretage uddelinger i eget regi med henblik på at opfylde foreningens formål. Der kan 
ikke ske uddeling til stifter, bestyrelsen m.v., jf. lov om registrerede social økonomiske virksomheders regler 
herom.   
 

§ 4  
Medlemskab 

 
4.1. Alle, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan søge optagelse i foreningen. Som medlemmer af 
foreningen kan optages personer og organisationer, der har erfaring inden for forebyggelse af prostitution, 
sundhedsfremmende arbejde eller socialt arbejde for og med mennesker med prostitutionserfaring og 
andre udsatte samt alle, der ønsker at støtte foreningens arbejde.   
 

§ 5  
Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 

 
5.1. Ønske om indmeldelse kan ske via foreningens e-mail. Kontingent er forfaldent ved indmeldelsen.  
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5.2. Udmeldelse kan ske via e-mail til foreningen med mindst 1 måneds varsel. Der tilbagebetales ikke 
kontingent.   
  
5.3. Et medlem af foreningen, der aktivt modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes, hvis mindst 
flertallet af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.   
 

§ 6  
Kontingent 

 
6.1. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet gælder for perioden 
1. januar til 31. december. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.   
 
6.2. Der betales kontingent ved optagelsen og herefter ved næste ordinære kontingentopkrævning. 
 
6.3 For at hverve flere medlemmer kan bestyrelsen beslutte at gennemføre en hvervekampagne. I 
kampagneåret kan der gives et års gratis medlemskab til de nye medlemmer.  

 
§ 7  

Ordinær generalforsamling 
  
7.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
 
7.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.  
 
7.3. Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden har 
betalt forfaldent kontingent, eller er blevet medlem som følge af en hvervekampagne, samt hvem 
bestyrelsen måtte indbyde.   
 
7.4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel via mail med angivelse af dagsorden.   
 
7.5. Alle medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent, eller er blevet medlem som følge af en 
hvervekampagne, har stemme- og taleret.  
 
7.6. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
  
7.7. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 
2/3 af de afgivne stemmer. De særlige regler for beslutning om foreningens opløsning fremgår af § 17.  
  
7.8. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt via e-mail til forpersonen senest 2 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres via mail sammen med dagsordenen 
og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.   
  
7.9. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  
 
7.10. Dirigenten, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og 
afstemningsmåder. 
 

 



 

Side 4 af 7 
 

§ 8  
Dagsorden 

 
8.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:    
  

1. Valg af dirigent og referent 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for Kvindekrisecenter Livashelter til godkendelse 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
5. Forelæggelse af særskilt regnskab for Kvindekrisecenter Livashelter til godkendelse 
6. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til drøftelse 
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for Kvindekrisecenter Livashelter til godkendelse  
8. Behandling af indkomne forslag 
9. I lige år: Valg af forperson for 2 år / I ulige år: Valg af næstforperson for 2 år 
10. Valg af bestyrelse - I ulige år: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - I lige år: Valg af 2-3 

bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 
12. Valg af statsautoriseret revisor 
13. Eventuelt  

  
§ 9  

Ekstraordinær generalforsamling 
 

 9.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal 
indkaldes, når mindst 25 medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftligt eller via e-mail forlanger det.  
 
9.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.  
  
9.3. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som 
for den ordinære generalforsamling. 
 

§ 10  
Bestyrelsen 

 
10.1. Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent eller er blevet medlem som følge af en 
hvervekampagne, er valgbare til bestyrelsen som forperson, næstforperson eller bestyrelsesmedlem.  Dog 
må medarbejdere, der er lønnede eller modtager vederlag ikke bestride disse poster.   
 
10.2. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling 
for en toårig periode med funktionsperiode 1. maj til 30. april, samt minimum to suppleanter, der vælges 
for en etårig periode.    
 
10.3 Det skal tilstræbes at vælge en bestyrelse der tilsammen besidder kompetencer og erfaringer 
indenfor: 

• Foreningsdrift 

• Erhvervsdrift 

• Økonomi 

• Jura 

• Drift af krisecenter 
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• Politiske og kommunale arbejdsgange 

• Kommunikation  
  

10. 4. Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.   
 
10.5. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, der arbejder for at opnå formålet.  
  
10.6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
  
10.7. Foreningens direktør er sekretær for bestyrelsen.  
  
10.8. Medarbejderne i Foreningen udpeger en medarbejderrepræsentant, som kan overvære 
bestyrelsesmøderne og indgå i dialog på møderne.    
  

§ 11  
Bestyrelsesmøder 

  
11.1. Bestyrelsen holder møde så ofte et bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor måtte ønske dette, 
dog mindst 3 gange årligt.   
 
11.2. Mødet indkaldes af forpersonen med mindst 10 dages skriftligt varsel (e-mail) under angivelse af 
dagsorden for mødet. 
 
11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er indkaldt i overensstemmelse med § 11,2 og mindst 
halvdelen af medlemmerne er til stede, forudsat at enten forpersonen eller næstforpersonen er tilstede.    
  
11.4. Endvidere er Bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets 
afholdelse, uanset at mødet ikke er lovligt varslet.   
  
11.5. Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er forpersonens 
stemme afgørende. I dennes fravær er næstforpersonens stemme afgørende.   
  
11.6. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.  
   

§ 12  
Bestyrelsesreferat 

 
12.1. Der føres et beslutningsreferat. Referatet skal godkendes af bestyrelsesmedlemmerne ved det 
efterfølgende bestyrelsesmøde. Derudover skal bestyrelsen tilse, at referater og øvrige dokumenter, der 
vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.  
  

§ 13  
Budget, regnskab og revision 

 
13.1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december  
 
13.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.   
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13.3. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med 
revisorens påtegning og underskrift.   
  
13.4. En statsautoriseret revisor vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen    
  
13.5. Revisoren fastsætter selv sin arbejdsgang.   
  
13.6 Bestyrelsen påser, at der føres særskilt regnskab for LivaRehab og LivaShelter. 
13.7. Bestyrelsen påser, at der inden udgangen af september måned udarbejdes budget for LivaShelter for 
det efterfølgende år, som indsendes til godkendelse hos Socialtilsynet. 
 

§ 14  
Tegningsregel 

 
14.1. Foreningen tegnes af forpersonen i forening med et bestyrelsesmedlem eller forpersonen i forening 
med Foreningens direktør. Næstforpersonen fungerer som forperson for bestyrelsen i tilfælde af 
forpersonens fravær.  
 
14.2. Bestyrelsen kan meddele prokura til at tegne foreningen i nærmere angivne anliggender, herunder 
meddele prokura til foreningens giro- og bankkonti.  
 
14.3 Optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af den samlede 
bestyrelse.   
  

§ 15  
Formue og forpligtelse 

 
 15.1. Foreningens formue, bortset fra en rimelig kassebeholdning skal være anbragt i et anerkendt 
pengeinstitut.   
 
15.2. Bestyrelsen skal sikre at foreningens formue bliver brugt til at opfylde foreningens formål.   
 
15.3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue.  
  

§ 16  
Økonomiske tilskud og indsamlinger 

 
16.1. Ud over medlemskontingenter søger foreningen at tilvejebringe sine økonomiske midler gennem 
indsamlinger, tilskud og bidrag fra offentlige myndigheder, fonde, organisationer, private virksomheder og 
private personer.   
 
16.2. Endvidere driver foreningen socialøkonomisk virksomhed, bl.a. med henblik på at tilvejebringe midler 
til at opnå foreningens formål. 
 

§ 17  
Foreningens opløsning 

 
17.1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 stemmer 
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for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en 
ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.   
 
17.2. I tilfælde af opløsning af foreningen skal foreningens formue tilfalde velgørende formål for 
reintegration af prostituerede i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.  
  
17.3. Generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling træffer beslutning om midlernes anvendelse 
ved opløsning.   
  

§ 18  
Ikrafttræden 

  
18.1. Disse vedtægter er gældende fra vedtagelsen på den stiftende generalforsamling 14. september 2009.  
 
18.2. § 12.2, og 12.3 og 12.5 (fra 2015 §13) er ændret på den ordinære generalforsamlingen 14. september 
2010.  
  
18.3. § 1.3 og ny 1.5, § 2.1 og ny 2.4, § 3 ny, og efterfølgende paragraffer er som konsekvens ændret, § 4.1, 
§ 6.3 bortfaldet, § 7.2. og 7.5, § 10.1 og 10.2. og ny 10.9, § 11.1, §13.1 og 13.5, §15.4 og 15.5 og ny 15.6 er 
ændret på den ordinære på generalforsamlingen 14. september 2015.  
  
18.4. § 15.4. er ændret på den ordinære generalforsamling 25. april 2016.  
  
18.5, § 10.11 er ændret på den ordinære generalforsamling 3. april 2017  
  
18.6 Overskrift for § 1 er ændret; § 1.4-5 er slettet; § 2,2 og 2,3 er ændret; ny § 2.4-5; ændring af § 8.1; 
ændring af § 10.1 og 10.2; ny 10.3; ændring af § 10.4 (tidligere § 10.3); § 10.4-6 og dele af § 10.6 (tidligere § 
10,7) slettet; § 10,8 slettet; § 10.7-8 (tidligere §10.10-11) ændret; § 11.3-5 er ændret/flyttet fra § 12.2; dele 
af § 13.2-3 er slettet; ny § 13.6; § 14.2 er ændret med indholdet af den tidligere § 15.4; § 14.3  er den 
tidligere § 15.5; § 15.3-5 er slettet; ny § 16.2; desuden er flere stk.nr. konsekvensrettet; således ændret på 
den ordinære generalforsamling 23. april 2018. 
 
18.7. § 8.1 punkt 7 er ændret; overskrift § 13 er ændret; og ny § 13 er ændret på generalforsamlingen 30. 
april 2019.  
 
Således senest som godkendt på generalforsamlingen 30. april 2019   
   
______________________________   ________________________________                                   
Dorte Olsen,  dirigent   Amalie Stenhøj Andersen, referent 
 
______________________________  _________________________________ 
Christen Sørensen, forperson  Suzanne Moll, næstforperson 
 
______________________________  _________________________________ 
Susanne Arnskjold Kragh, bestyrelsen  Edith Thaarup, bestyrelsen 
 
______________________________  _________________________________ 
Pernille Høxbro, bestyrelsen   Ken Poulsen, bestyrelsen 
 


