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VEDTÆGTER
FOR
HIGH:FIVE FONDEN
§1
Fondens navn er High:Five Fonden
§2
Fondens hjemsted er Københavns kommune. High:fives indsats er landsdækkende
§3
Fondens formål er:
At sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der er i fare for marginalisering på grund
af kriminalitet.
High:five arbejder indenfor 4 målsætninger:
1. Job- og uddannelsesmatch: at skabe jobmatch og uddannelsesmatch for unge kriminalitetstruede
2. Holdningsbearbejdning: at varetage holdningsbearbejdning overfor virksomheder, samarbejdspartnere, de unge kriminalitetstruede samt på politisk niveau til fremme af målgruppens job- og uddannelsesmuligheder
3. Metodeudvikling og formidling: at udvikle metoder og værktøjer til en virksomhedsrettet, kriminalpræventiv, resocialiserende indsats – samt at formidle disse til en bred kreds af interessenter
4. Tværgående samarbejde og netværk: at bidrage til udvikling af offentlig-privat samarbejde
og netværk til gavn for målgruppen
For at opnå dette formål stiller fonden den nødvendige rådgivning og bistand til rådighed for virksomheder, unge og samarbejdspartnere.
High:five bidrager til indfrielse af 4 af FN’s 17 verdensmål:
o MÅL 4 – KVALITETSUDDANNELSE
Gennem AMU-kurser i fængsler med undervisere fra High:fives samarbejdsvirksomheder får de indsatte kompetencer, der kan føre til job efter afsoning eller give mod
på yderligere uddannelse.
o MÅL 8 – ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Gennem individuelle jobmatch kommer unge, der er i fare for arbejdsløshed pga. tidligere kriminalitet, i job på det ordinære arbejdsmarked, til gavn for den enkelte og for
samfundet. Dermed bidrages også til verdensdelmålet om at reducere ungdomsarbejdsløshed.

High:five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Vores opgave er at assistere landets virksomheder med at
udvikle socialt ansvar og skabe job eller uddannelsesmuligheder til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

o MÅL 10 – MINDRE ULIGHED
High:five samlede indsats styrker social og økonomisk inklusion af en udsat gruppe.
Kriminelle unge har markant dårligere opvækstvilkår, dårligere skolegang, lavere uddannelsesniveau og mindre arbejdsmarkedstilknytning end andre unge.
o MÅL 17 – PARTNERSKABER FOR HANDLING
Når High:five er medinitiativtager til OPS, som er en banebrydende og nytænkende
samarbejdsform mellem fængsler, erhvervsskoler, private virksomheder og High:five,
bidrages til verdensdelmålet om at ”Tilskynde til og fremme effektivt offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber”.
§4
Midlerne modtaget af fonden anvendes efter givers anvisning, dog således at dette skal rummes
indenfor fondens formål.
Fonden er primært finansieret af offentlige midler.
Såfremt fonden modtager midler uden anvisning, er bestyrelsen frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb inden for fondens målsætning.
Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden kan anvendes til at yde økonomisk støtte til:
At udvikle og fremme fondens aktiviteter, og yde støtte til projekter som falder under fondens formål.
§5
Fondens grundkapital udfør 1.000.000 kr. der er indbetalt kontant og som udgør fondens bundne
formue. Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen. Midlerne skal være
urørlige, og skal forrentes. Ethvert afkast af fondens midler tilfalder fonden, og uddeles i overensstemmelse med fondens formål.
§6
Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.
Bestyrelsen udgøres på stiftelsestidspunktet af følgende 6 medlemmer:
Formand:
Medlemmer:

Henrik Holck, DFDS
Mogens Lindhard, Grundfos
Christina Schultz, sekretariatsleder i VFSA
Benny Christensen, Kriminalforsorgen
Charlotte M. Bech, Rigspolitiet
Anne-Birte Kylling, DISCUS A/S

Bestyrelsen består af minimum 5 personer, der udpeges på følgende måde:

1.
2.
3.
4.

1-3 medlemmer udpeges blandt virksomheder
2-3 medlemmer udpeges blandt virksomheder, der samarbejder med High:five
1 medlem udpeges af Rigspolitiet
1 medlem udpeges af Kriminalforsorgen

Derudover kan en enig bestyrelse udpege 1-3 fagpersoner/ressourcepersoner som medlemmer af
bestyrelsen.
Medlemmer af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Såfremt et medlem udtræder i perioden, udpeges en erstatning for resten af perioden. Dette gælder dog ikke en fagperson/ressourceperson.
Genudpegning kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde en gang i kvartalet, derudover kan et medlem indkalde ekstraordinært, hvis der er behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelse ved
simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved ekstraordinære dispositioner eller vedtægtsrelaterede forhold, træffes afgørelse med 5/6 flertal.
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.
Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i
protokollen.

§7
Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal
følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Direktøren har ret og pligt til at
deltage i bestyrelsesmøderne, men har dog ikke stemmeret.
Fonden varetager administration af fondens ind- og udbetalinger, og kan i den forbindelse anvende fondens midler til dækning af rimelige omkostninger forbundet hermed, ligesom der kan anvendes midler til dækning af den i disse vedtægter foreskrevne revision.
§8
Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 20. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.
Dagsorden for fondens årsmøde skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden
2. Godkendelse af fondens årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til
vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommen år
5. Valg af revisor
§9
Det er bestyrelsens ansvar at fondens aktiviteter til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.
§ 10
Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets
art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på
årsmødet.
§ 11
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 12
Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
herom.
Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.
§ 13
Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges
hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
§ 14
Fonden tegnes af formanden eller i dennes fravær af et medlem af bestyrelsen sammen med direktøren eller i dennes fravær et andet bestyrelsesmedlem.
For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue.

§ 15
Ved evt. opstået uenighed i bestyrelsen kan et simpelt flertal af bestyrelsen begære uenigheden
løst via mediation. I så fald skal rettes henvendelse til Foreningen af Danske Mediatoradvokater,
der skal forestå udpegningen af en mediator. Udgiften til mediationen afholdes af fonden.
§ 16
Ændring af fondens vedtægt kræver 4/5 flertal blandt bestyrelsens medlemmer samt godkendelse
fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og evt. samtykke fra Civilstyrelsen.
§ 17
Beslutning om fondens opløsning kræver 5/6 flertal for beslutningen i bestyrelsen. En opløsning af
fonden forudsætter tillige Erhvervs- og Selskabsstyrelsens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.
I tilfælde af opløsning af fonden skal overskud af offentlige driftsmidler, efter fradrag af fondens
økonomiske forpligtigelser, tilbagebetales til den bevilgende myndighed.
Stiftere og væsentlige bidragsydere, der har doneret beløb til fondens stiftelse ligestilles, så formuen ikke på noget tidspunkt kan gå tilbage til nogen af disse.
Fondens stiftelsesbeløb anvendes til beslægtede almennyttige formål eller organisationer med
samme virke.
High:five Fondens vedtægter er med ændring den 3. december 2020 tiltrådt af:
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