Vedtægter for Rosenvængets Venner!
1. Foreningens navn
”Rosenvængets Venner”
2. Foreningens formål

A. Søge på forskellig vis og efter de enkelte beboeres behov at medvirke til, at beboerne
på ”Rosenvænget” får den opmærksomhed, der er mulig ved at vedligeholde besøgsmuligheder og omgang med venner og familie og undgå isolation af den enkelte.
B. Søge at fremme fællesskabet i hverdagen ved tvangsfri omgang hinanden imellem såvel
beboere, personale, venner og familie, så man undgår, at hverdagen bliver en trædemølle
eller en pligt.
C. Rosenvængets Venner kan også give økonomisk støtte til andre almennyttige frivillige
foreninger med tilknytning til Skærbæk og opland og som arbejder med ældre, handicappede eller andre personer med sociale problemer.
Der kan ikke gives støtte til enkeltpersoner.
D. Overskuddet fra samtlige aktiviteter i foreningen anvendes efter bestyrelsens afgørelse
til anskaffelse af udstyr og/eller gennemførelse af forskellige aktiviteter, som i begge til
fælde er til gavn, hjælp og glæde for beboerne på Rosenvænget og arbejdet i de frivillige
foreninger i henhold til foreningens formålsbestemmelse.
3. Foreningens medlemmer
Enhver interesseret kan være medlem.
4. Kontingent
Foreningens medlemmer yder et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
5. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
6. Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af følgende med
lemmer:
 5 medlemmer fra Rosenvængets Venner
 Bestyrelsen udpeger et medlem af foreningen til at sidde i forretningsudvalget for
vennekredsens genbrugsbutik i Skærbæk.
7.

Prokura
Bestyrelsen kan udstede prokura til forretningsføreren for ”Vennekredsens Genbrugsbutik” i henhold til enhver tid gældende bestemmelser for genbrugsbutikken samt vedtægterne for nærværende forening.

8. Valg af bestyrelse
Foreningens repræsentanter i bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der i
Lige årstal vælges 3 medlemmer og i ulige årstal vælges 2 medlemmer.
Desuden vælges hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer.

9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i 1. kvartal med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Genbrugsbutikken
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg




2 henholdsvis 3 medlemmer til bestyrelsen
2 suppleanter
2 revisorer

8) Eventuelt
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale
ugepresse. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Det på generalforsamlingen passerede indføres i en protokol, der underskrives af protokolføreren
og dirigenten.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal. Dog undtaget herfra er
ændringer af vedtægter og en evt. opløsning af foreningen, dette skal vedtages med mindst 2/3 af
de fremmødte stemmer.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning
af foreningens faste ejendomme. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue.
Intet medlem har krav på foreningens formue.
Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden for bestyrelsen, kassereren elle 2
bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3
af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom med motiveret begrundelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget, og der
skal indkaldes efter de samme regler som ved ordinær generalforsamling.
10. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og repræsentant i genbrugsbutikkens forretningsudvalg.
Kasserer og sekretær kan findes uden for bestyrelsen.
11. Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning skal ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger
med 14 dages mellemrum. Evt. aktiver anvendes ved vennekredsens ophør efter de regler som
er beskrevet under formålsbestemmelsens punkt D.
 Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 8. april 1998
 Vedtægter revideret på ordinær generalforsamling, den 20. marts 2012
 Vedtægter revideret på ordinær generalforsamling, den 26. februar 2013
 Vedtægter ændret på ordinær generalforsamling, den 28. februar 2017

