
                                                  Vedtægter 

 

                                                        for 

 

                                     Den Selvejende Institution 

                                              Aarhus Retshjælp 

 

 
          1. 
 
Aarhus Retshjælp har til formål at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling til private. 

 

Retshjælpens virksomhed er baseret på ansatte rådgivere, der kan være såvel studerende 

som kandidater. Hertil kommer fastansat administrativt og juridisk personale. 

 

           2. 

 

Retshjælpens drift finansieres gennem offentlige tilskud samt evt. private tilskudsgivere. 

 

             

                                                                       3. 

 

Retshjælpens virksomhed udøves fra lokaler, der er beliggende i Aarhus Kommune, p.t. 

Vester Allé 8C, 8000 Aarhus C. 

 

 

            4. 

 

Institutionens overordnede ledelse varetages af en styrelse på mindst 5 og højst 6 

medlemmer, der i henhold til § 6 vælges på fællesmødet for 1 år ad gangen. 

 

Til styrelsen skal følgende vælges: 

1 dommer fra byretten i Aarhus 

1 advokat fra advokatkredsen i Aarhus 

1 fastansat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 

1 juridisk kandidat, der er ansat på retshjælpen, samt en suppleant for denne 

1 juridisk studerende, der er ansat på retshjælpen, samt en suppleant for denne. 

 

Endelig kan der yderligere vælges ét styrelsesmedlem. 

 

Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med en formand. 

Styrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 medlemmer af styrelsen deltager i mødet. 

Ved stemmelighed er styrelsesformandens stemme udslagsgivende. 

 

 

 



            5. 

 

Styrelsen har ansvaret for institutionens økonomi, herunder kompetencen til godkendelse af 

regnskab og budgetter. 

 

             6. 

 

Fællesmødet afholdes inden 1. september med følgende dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 

2.  Institutionens årsberetning 

3.  Institutionens regnskab 

4.  Valg af styrelsesmedlemmer 

5.  Valg af statsautoriseret revisor 

6.  Eventuelt 

 

Styrelsens indkaldelse til Fællesmødet med angivelse af dagsorden, sker ved opslag i 

retshjælpens lokaler senest 14 dage før mødets afholdelse. 

 

Fællesmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal, med undtagelse af vedtægtsændringer 

eller opløsning af institutionen, jf. § 12. 

 

Ret til deltagelse og valgret har ansatte på retshjælpen, såfremt ansættelsesforholdet har 

varet udover 1 måned, samt styrelsens medlemmer, uanset om de afgår eller ej. 

 

Ekstraordinært Fællesmøde skal indkaldes indenfor én måned, såfremt mindst 10 af de 

ansatte eller ét styrelsesmedlem ønsker dette. 

 

             7. 

 

Den daglige leder og dennes stedfortræder deltager i styrelsens møder uden stemmeret. 

 

             8. 

 

Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

             9. 

 

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. 

 

            10. 

 

Institutionen hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser. 

 

            11. 

 

Institutionen tegnes af styrelsens formand sammen med et styrelsesmedlem eller den 

daglige leder. 

Der kan gives bank- og girofuldmagt til medarbejdere i institutionen. 



           12. 

 

Til vedtægtsændringer eller institutionens opløsning kræves, at ¾ af de fremmødte på 

Fællesmødet stemmer herfor. 

 

           13. 

 

Ved institutionens opløsning tilbagebetales midler modtaget fra Civilstyrelsen. Eventuel 

øvrige formue tilfalder beslægtede formål, som besluttet på Fællesmødet. 

 


