
GRBNLANDSKE HUS ODENSE KALAÅLLIT LUUTAÅT mrtubud ure-tage DET § I Stk. l. Den selvejende i
nstitutions navn er Det 

Grønlandske Hus i Ode
nse/Odensemi Kalaallit

llluutaat (herefter benæ
vnt DG H). DGH's hjem

sted er Nordatlantisk H
us (herefter benævnt

NAH). Nordatlantisk Pr
omenade l, 5000 Oden

se C.

§ 2 Stk. l. DGH dækker Re
gion Syddanmark (here

fter benævnt regionen)
. DGH har i kommuner

ne i
regionen til formål at på

 et alment, velgørende,
 almennyttigt grundlag 

at:

a) fungere som kontakt
- rådgivnings- og samli

ngssted for grønlænde
re og

Grønlandsinteressered
e.

b) yde rådgivning, vejle
dning og anden lignend

e støtte til grønlændere
 bosat i regionen,

herunder navnlig i forho
ld til sociale spørgsmål

.

c) styrke kulturelle - og
 informationsmæssige 

aktiviteter blandt grønlæ
ndere i regionen,

medvirke til at udbrede
 kendskabet til Grønlan

d og udvikle kulturmød
et via kul og

arrangementer. d) tilbyde Uddannelses
vejledning for studeren

de fra Grønland i regio
nen samt efter aftale

herom med Naalakkers
uisut at forvalte Uddan

nelsesstøtte og ydelser
 i henhold til gældende

regelsæt og aftaler, he
runder samarbejde me

d relevante aktører på 
området.

e) tilbyde en tidsbegræ
nset bomulighed for pe

rsoner fra Grønland, de
r er på et

uddannelsesophold, de
r er godkendt eller støt

tet af Grønlands Selvst
yre.

f) samarbejde med de 
øvrige Grønlandske Hu

se i Danmark samt me
d institutioner og

samarbejdspartnere. §3 Stk. l. Institutionens øv
erste myndighed er bes

tyrelsen, der varetager
 den overordnede lede

lse.

Stk. 2. Bestyrelsen ans
ætter og afskediger en

 daglig leder, der på be
styrelsens vegne r den

daglige ledelse og drift
.

Stk. 3. Den daglige led
er ansætter og afskedig

er det øvrige personale
.

§4 Stk. I. Bestyrelsen best
år af:

2 medlemmer, udpege
t af Naalakkersuisut (G

rønlands regering).

9A dtægter for Den selvejende Institut
ion Det Grønlandske H

us I Odense/
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taat

Penneo dokunventnøg
/e:07KEQ-ONE60-CH5

H8-7lVG/V16-WN4FB-
ZQCN2



h ...Mann v1.03... 33.03. vmunvâmwnmänn: DET GRØNLÅNDSKE HUS KÅLAÅLLIT ILLU UTÅÅT 2 medlemmer, udpege
t af Odense Byråd.

I medlem udpeget af D
GHs medarbejdere.

3 medlemmer udpeget
 af grønlandske forenin

ger fordelt på en repræ
sentant fra: Avalak-Ode

nse

(foreningen af grønland
ske studerende i region

en), Foreningen Umiaq
, og en fællesrepræsen

tant
for de grønlandske fore

ninger i regionen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan
 supplere sig med yder

ligere 2 medlemmer, de
r komplementerer

bestyrelsens kompeten
cer.

Stk. 3. De myndighede
r mv., der udpeger med

lemmer, kan samtidig u
dpege en personlig sup

pleant
for medlemmet. Stk. 4. Bestyrelsesmed

lemmer, der er udpege
t af Naalakkersuisut og

 Odense Byråd, udpeg
es for

en periode på 4 år. der
 følger den kommunale

 valgperiode i Danmark
. De øvrige

bestyrelsesmedlemme
r udpeges for en period

e, der afgøres af det en
kelte medlems organis

ation.

Stk. 5. Bestyrelsen væ
lger formand og næstfo

rmand blandt medlemm
er udpeget af Naa isut

og Odense Byråd på fø
rstkommende møde i fu

nktionsperioden jf. stk. 
4. Det medlem, der er

udpeget af DGHs meda
rbejdere, kan ikke vælg

es til formand eller næs
tformand. Formand og

næstformand udgør be
styrelsens forretningsu

dvalg. Formanden indk
alder til og leder

bestyrelsesmøderne. Stk. 6. I tilfælde af form
andens forfald varetage

r næstformanden denn
es hverv.

Stk. 7. Bestyrelsen fast
sætter selv sin forretnin

gsorden.

Stk. 8. Den daglige led
er fungerer som sekret

ær for bestyrelsen og k
an udpege en

§ 5 Stk. I. Bestyrelsen påse
r, at institutionens adm

inistrative og økonomis
ke anliggender varetag

es

under hensyntagen til i
nstitutionens vedtægte

r og regler, der til enhv
er tid gælder for

institutionens ledelse o
g drift.

Stk. 2. indgåelse og op
hævelse af aftaler, der 

rækker ud over instituti
onens daglige ledelse o

g drift,

kræver bestyrelsens til
slutning.

§ 6 Stk. l Formanden for D
GH indkalder til møde m

indst 2 gange årligt, og
 derudover når det find

es

nødvendigt, eller hvis m
indst 3 emmer ønsker d

et.

Stk. 2. Bestyrelsen er b
eslutningsdygtig, når h

alvdelen af medlemme
rne er til stede.

Stk. 3. Afgørelse træffe
s ved stemmeflertal. l t

ilfælde af stemmelighe
d er formandens stemm

e
afgørende. Penneo dokumenmøg/

e: 07KEQONE6Q-CH5
H8-7NGIVI6VWN4FBv

ZOC/V2



E så” annuum DET GRØNLANDSKE HUS KÅLÅÅLLIT ILLUUTÅÅT Stk. 4. Sager, hvis afgø
relse ikke kan udsætte

s, kan afgøres af forma
nden på bestyrelsens v

egne.
Bestyrelsen orienteres 

herom hurtigst muligt.

§ 7 Stk. l. Ansøgning om ti
lskud i det kommende 

regnskabsår fremsende
s af bestyrelsen til de

tilskudsgivende myndig
heder (Naalakkersuisu

t og Odense Byråd). An
søgningen fremsendes

 inden
ansøgningsfristen udlø

ber hos den enkelte tils
kudsgiver sammen me

d ansøgningen frem

budget for det kommen
de regnskabsår samt re

gnskab for det foregåe
nde regnskabsår til de

tilskudsgivende myndig
heders orientering.

Stk. 2. Regnskabsåret 
er kalenderåret.

Stk. 3. Institutionens bo
gholderi og regnskab v

aretages af institutione
n efter den til enhver tid

gældende regnskabsin
struks.

Stk. 4. Regnskabet rev
ideres af en statsautori

seret revisor.

Stk. 5. DGH udfærdige
r hvert år en årsberetni

ng, der fremsendes til N
aalakkersuisut og Oden

se

Byråd og andre relevan
te samarbejdspartnere

 og myndigheder til orie
ntering.

§ 8 Stk. I. Institutionens dri
ft finansieres ved offen

tlige tilskud, herunder f
ra Naalakkersuisut og

Odense Byråd, og midl
er modtaget fra private

.

Stk. 2. Projekter, som i
kke indgår i institutione

ns daglige drift, kan fin
ansieres gennem særli

ge
tilskud fra fonde, offent

lige myndigheder, lovb
estemte ydelser, privat

e etc. For sådanne sæ
rlige

tilskud udarbejdes et p
rojektregnskab, der ind

arbejdes i DGHs samle
de årlige regnskab.

§ 9 Stk. I. Institutionen hæf
ter med sin kapital efte

r dansk rets almindelig
e regler for alle instituti

onens

forpligtelser. § IO Stk. I. Ændring af vedtæ
gten kræver tilslutning 

fra mindst 2/3 af bestyr
elsens medlemmer.

Stk. 2. Ændring af vedt
ægten kræver godkend

else af Naalakkersuisu
t og Odense Byråd.

§ ll Stk. l. Til at forpligte ins
titutionen kræves unde

rskrift af formanden og
 2 andre

bestyrelsesmedlemme
r.

Stk. 2. Dispositioner ov
er institutionens formue

, herunder fast ejendom
, kræver den samlede

bestyrelsens godkende
lse samt underskrift af 

formanden og 2 andre 
bestyrelsesmedlemme

r.

Stk. 3. Ved dispositione
r, som hører under den

 daglige drift, forpligtes
 institutionen ved den d

aglige
leders underskrift. Penneo dokumenmøgl

e: 07/(50-QNE6Q-CH5
H8-7AJGA46»WN4FB4

ZQCV2



DET HUS Stk. 4. Ekstraordinære 
økonomiske disposition

er, herunder køb og sa
lg af fast ejendom, kræ

ver

godkendelse af Naalak
kersuisut og Odense B

yråd.

§l2 Stk. I. Nedlæggelse af 
institutionen skal godke

ndes af Naalakkersuisu
t og Odense Byråd.

Stk. 2. Naalakkersuisut
 og Odense Kommune

 træffer i så fald efter in
dstilling fra bestyrelsen

bestemmelse om anve
ndelse af institutionens

 formue. Formuen kan 
udelukkende anvendes

 til

almennyttige og almen
velgørende formål eller

 fonde.

§l3 Stk. l. Disse vedtægter
 træder i kraft den l. de

cember 202l og afløser
 vedtægt af 22. septem

ber
2009. Vedtaget af bestyrelsen

 den 30. september 20
2i.

Benny Nybo Søren Win
dell Mikael Kristensen

Formand Næstformand
 Bestyrelsesmedlem

(Odense Byråd) (Oden
se Byråd) (Valgt af bes

tyrelsen)

Kaj Heilmann Karo Tho
msen Fleischer

Bestyrelsesmedlem Be
styrelsesmedlem

(Naalakkersuisut) (Naa
lakkersuisut)

nert Naasunnguaq Pou
lsen Ava Hørlyk

Bestyrelsesmedlem Be
styrelsesmedlem Besty

relsesmedlem
(UMIAQ) (Avalak) (Fæ

llesrepræsentant)

Godkendelse af Naalak
kersuisut og Odense B

yråd:

Godkendt af Odense B
yråd, den / 202l

Godkendt af Naalakker
su den" l 202l
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