
 
 

BØRNERETSHJÆLPEN I DANMARK 

Vedtægter: 

 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

1.1 Børneretshjælpens navn er ’Børneretshjælpen i Danmark.’ 

1.2 Børneretshjælpen er en selvejende institution med hjemsted i Odder kommune. 

 

§ 2 Formål 

2.1 Børneretshjælpen i Danmarks formål er: 

- at yde gratis og uvildig retshjælp til alle inden for alle retsområder til børn og voksne. 

- at tilbyde åben, anonym og tilgængelig retshjælp til alle. 

- at yde konkret juridisk rådgivning i blandt andet familieretlige sager eller socialretlige sager. 

- at borgere får kendskab til Børneretshjælpens rådgivning. 

 

§ 3 Formålets opnåelse 

3.1 Børneretshjælpen, er en landsdækkende retshjælpsinstitution. 

3.2 Til gennemførelse af sit formål arbejder Børneretshjælpen for at skaffe sig størst mulig opbakning hos  

borgere. 

3.3 For at fremme Børneretshjælpens aktiviteter i henhold til dets formål tilvejebringer Børneretshjælpen 

det økonomiske grundlag gennem offentlige bevillinger, private bidrag, donation og økonomisk støtte fra  

erhvervsvirksomheder i form af sponsorering eller lignende.  

3.4 Børneretshjælpen kan fremme sine aktiviteter i henhold til formålet ved at bruge frivillig arbejdskraft. 

 

§4 Regnskab og revision. 

4.1 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Institutionens regnskab revideres af en af 

bestyrelsens valgt statsautoriseret revisor. Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og  



 
 

 

mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. 

Der påhviler ikke institutionens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler  

institutionen. 

 

§ 5 Bestyrelsen 

5.1 Børneretshjælpen ledes af en bestyrelse på 2-5 medlemmer. For Børneretshjælpen valgte bestyrelse 

gælder følgende bestemmelser: 

- Børneretshjælpen i ledes af en jurist. 

- Børneretshjælpen skal ledes i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

 generalforsamlingens beslutninger. 

- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er deltagende. 

- Bestyrelsen skal så vidt muligt sammensættes af personer med særlig indsigt i målgruppens vilkår 

 og retsområde. 

- Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere, herunder medlemmer af bestyrelsen, til varetagelsen af 

institutionens formål. Ansatte skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 

- Valg af bestyrelse finder sted i forbindelse med udarbejdelsen af det årlige regnskab. 

- Der ydes ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet. 

- Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk. 

5.2 Formanden indkalder til møderne, herunder generalforsamlinger og giver forud for mødet underretning 

om, hvilke punkter der vil komme til behandling på dagsordenen jf. forretningsordenen. 

 

§ 6 Vedtægtsændring og opløsning 

6.1 Denne vedtægt træder i kraft på underskrivelsesdagen. Vedtægten kan ændres ved samme 

fremgangsmåde som ved opløsning af institutionen. 

6.2 Opløsning af institutionen kan ske, når det vedtages med simpelt flertal af bestyrelsen ved to møder 

med et tidsinterval på 2 uger. Ved ophør skal bestyrelsen fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af  

aktiver og passiver er blevet tilendebragt. 



 
 

 

6.3 I tilfælde af Børneretshjælpens opløsning skal institutionens midler anvendes i overensstemmelse med 

institutionens formål efter bestyrelsen afgørelse eller tilbagesendes til tilskudsgiver. 

 

Således vedtaget og tiltrådt af bestyrelsen august 2021 


