
Vedtægter

for  TUBA  Danmark

§ 1. Navn  og hjemsted

l. Organisationens navn er TUBA Dantnark  (TUBA)

2. TUBA er en foreningsejet orgaisation  oprettet af Blå Kors  Damnark.

Orzsniqatinnens hjemsted er ved Blå Kors Damnarks hovedkontor.

§ 2. TUBAs vision, formål,  målgruppe  og værdigrundlag

l. TUBAsvisionerattilbydemålgnuppenkvalificeretbehandling/hjælpsåhurtig

som muligt, uæsethvor  i landet  man  er bosiddende.

2. Overordnet er målgnuppen  unge  mellem  14-35  år, som  er vokset  op i en  familie

med alkohol- eller «nfrniqhmzs1iroh1empr, n8 SOm selv har problemer af en sådan
art, at de behøverhjælp  til  at løse dem  eller  lære at leve  med  dem  påen  mere

a ti1kdstil1endr  mMe=

Gemxem  rådgivning,  terapi  og undervisg  hjælper  TUBA  de unge  med  deres

følelsesmæssige  og soeiale  problemer,  så deres  selvværd  og selvtillid  styrkes-og

dere;'  komptpnrapifnrhold  til  at etablere  et ti1fredsti11enr!"  qnr'isltnetværk  øges.

Desuden styrker hjælpen dem i deres muligheder for m Bennernføre pn iir1rlqnneke
og  fastholde  et arbejde.

TUBAs  arbejde  med  de unge  er forebyggende  iforholdtil  risikoen  for  en lang

række  psykosocide prr»h1emqti1linBer  (q!isom angst, depression, eget rnisbrug,
selvmordsadfærd,  parforholdsproblemer,  ensomhed  osv.)  og  i forholdtil  at

videreføre  den  negative  sociale  gv  til deres  egne  bønn.

TUBA  arbejder  samtidigt  med  at syndiggøre  og øge fnrqtApkpn  afmAlgnippenq

problemerved  atudføre  og deltage  irelevante faglige  undersøgelser  og  ved  at

medvirke til at sætte  konsekvenserne af alkohol- o(3 stnfimiqhmzsprnh!,B5y i
familier  på den nffent1ige %nrden.

3, T[JBA  arbejderi«»vh«eøøsslt',m«øøh1hh  øø«hdBlåKOrSDanmaØ'kSfOrInålOg

menneske-  og diakonisyn.

§ 3. Drift  og  foramue

2. Desuden  søges  private  tilskud  og donationer  ifomn  af gaver,  arv eller legater m.v.
3- Modtager  TUBA  donationer  i form  af  gaver,  arv  eller  legat, tilgår disse Blå Kors

Danmark,  som  sikrer,  at de anvendes  ihenhold  til formålet.
4.  Evt.  driffsoverskud  kan  kun  anvendes  i overensstemmelse  med TUBAs formål,

1.  Dåen  finansieres  fortvis  ved  offentlige  driftsaftaler, stærkt  samarbejde samt

1,øsøinhøs!x1øskuøiiisUio,i'  mr,øi kommnner

herunder  til  henlæggelse  til  konsolidering  og udvikling.
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§ 4. TUBAs  overordnede  ledelse

1. TUBAs overordnede ledelse varetages, under ansvar  over  for  Blå  Kors

Dantnarks hovedbestyrelse -  i he*old  til nærmere  beskrivelse  of

kauøøø1rhlhm:sfi»ø«1h1ii'øBhøi -  s[en bestyrelse på 5-7 medlemmer,  derudpeges
således:

- 4 medlemmer  udpeges  af  BKD

- 1-3medlemmerudpegesafovennaevntemedlemmer

2. Bestyrelsen for TUBA  er ansvarlig  for  TUBA,  henmder  drift,  personale,

sr1ministøastinn r»B øknnnmi,  jf, § 4 stk l.
3. Bestyrelsen fastsætter  selv  sin  forretningsorden  og ledelsesinstniks.

4. TUBAs%1ize1er1p1sendIiegesogafskedigesdbestyrelsen,underansvarover
for BlåKors  Damnarks  hovedbestyrelse.

5. Bestyrelsensmedleervælgesfor2åradgangen.

6. BestyrelsenvælgersinformandblandtdeafBlåKorsDaumarkudpegede

L»eslyte1xsuietlleiitiuei.  Kunstitueringsperioden  er l år.

7.  Bestyrelsenerbeslutgsdygtig,nårmindsthalvdeleriafbestyrelsens

rnedlemwr,  henmriprfnmmid  e11ernæqtfnrmsnr1,  prti1  stede.  Alle  beslutninger

tæffeq  wå  p1minrlp1iz qtemme&rhsd, mpdmindre andet direkte fremgår af
deme vedtægt. Ved stemme1iBhed er fnrmandens stemme udslagsgivende. Der
ksn  ik1re qtpmmpq  verl  fuldmagt.  TUBAs  daglige  ledelse  og en

øuH41sø1ihj«1Hllel»øæst-+nlsø«l «1P%HI  :1»t-:styrelsensmøder,dogudenstemmeret.
8, Fnmqnr1en  kpn  veå. uopsættelige  sager  tage  besluttmger  på bestyrelsens  vegne.

SAdannp heq1iitninzer qkal forelægges bestyrelsen pA fø'rmkommende møde,
9, DetileåvertidgældenderegleriForvalttmgslovenomi*abilitetog

tavshedspligt  finder  anvendelse.

IO. Bestyrelsesmedlemmerhæfter  ikke økonomisk  for TUBAs  gæld.  Danskrets

almindelige  erstattmgsregler gælder  for bestyrelsenq med1emrner

11.  Der  føres  protokol  over  bestyrelsens beslutger.
12,  Bestyrelsen  afholr!,r  mindst 4 møder  om året. Bkstraordinært  bestyrelsesmøde

kan  inr1kslrles  affnrmanden  e11er på forlangende af mindst 2
hestytt,1sesmer11emmer

§ 5. TUBAs  daglige  ledelse

1.  TUBAs  daglige  ledelse  har  ansvaret  for,  at arbejdet  udføres  i overensstemme1qe
med  BlåKors  Damnarks  vedtægter  og beslutninger.

2.  TtmASdagligeledelSeanSa=tterOgafSkeaigerøvrigtperSOnaieefternæ'rmere

aftale med evt qfde1inzsler!":re
3. Alle  skriftlige  klager  over  TUBAs  forhold  og behandling skal forelægges

bestyrelsen.
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§ 6. Regnskab og revision

l. nskqhqAretfølgerkalenderåret.

2. TUBA indgår srlministrminns- nB serviceaftale med Blå Kors Dantnark.
3. BestyrelsenudarbejderisamarbejdemedBlåKorsDanmarkbudgetfordet

følgende regnskabsår.

4. Til revision af regnskabet skal vælges en autoriseret revisor, som skal godkendes
af  Blå Kors Danmark.

5. Når revideret regnskab foreligger, forelægges det bestyrelsen til godkendelse.

§7. .'!aasbciilu;ug

1. TUBAs  daglige ledelsehar  ansvaret  for  at derhvert  år inden  d. 31. janW"
udarbejdes en beretmg/virksomhedsplan  for  TUBA.

§ 8. Tegning  og hæfte}se

1. TUBAtegnesafformædensamtetbestyrelsesmedlemiforening.Bestyrelsenkan
meddele  prokura,  helt  eller  delvist.

2. Vedmeddelelseafproktuaakrævesder2/3flertalafbestyreIsensmedlemmer,
herunder  formandens  underskrift.

3. TUBAbæfterkunforsineforpligtelsermeddentilenhvertidværendeformue.

TUBA  hæfter med sinkapital  efter dansk  rets almindelige  regler  for  alle  TUBAs
påhvilende  gældsforpligtelser.

§ 9 'kT<illzgi.szutliffig(i  ug  ophØr

1. Ændmgeriellertilføjelsertildennevedtægtkanvedtagespåordinære
bestyrelsesmedleermed  2/3 flertal blandt de på mødettilstedeværende
bestyrelsesmedleøner.

2. Forslag om TUBAs  ophør skal forelægges på etirlenne  pn1edmg særskilt
indkaldt ekstmordinært be$aelsesmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3
flertal blandt belsens  rm,dlemmer,. Opnås et sådant flertal, men  er ikke  alle
bestyrelsesmedlemmertilstede,kanbeslutningtræffespåetmedmindst  14dages
varsel indkaldt nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde  med 2/3 flertal  blandt  de
l'ieømøøø«11h øiøra«&iniri«rir

3. I forbindelse med beslutffig  om TUBAs ophør  skal der på samme  måde og i
overensstemmelse med formålsbestemmelsen idenne  vedtægts  §2 træffes
beslutg  om anvendelse af TUBAs eventuelle  formue  til  et beslægtet  socialt
eller  diakonalt  fomiål.

4. Beslutmger  efter § 9 stk. l, stk. 2 og stk. 3 træder  ikraft,  når de efterfølgende  er
godkendt af Blå Kors  Dantark.

3



Vedtægter godkendt af TUBAs bestyrelse 24. september  2019

J Rasmussen

Formand

Christian  Bjerre

N  6rmand

R  kau  B)  n

Vedtægter  godkendt  af  Blå  Kors  Daark:
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T,andsfomsnd
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Christian  Bjerre

Generalsekretær
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