Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen
§ 1. Navn.
Foreningens navn er Aktivitetscenter Munkesøen
§ 2. Hjemsted.
Foreningen har hjemsted på Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg
§ 3. Formål.
Foreningens formål er at arbejde for at fremme øget livskvalitet gennem frivilligt socialt arbejde.
§ 4. Brugere.
Foreningen er åben for alle frivillige foreninger og grupper, der kan tilslutte sig foreningens formål og
brugerbetingelser.
Generalforsamlingen kan ekskludere en bruger, hvis brugeren ikke overholder brugerbetingelserne.
Eksklusion er gyldig, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme
for eksklusionen.
§ 5. Øverste myndighed
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den holdes årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag eller pr. mail til brugerne.
Indkaldelse skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted samt dagsorden for generalforsamlingen, der mindst
indeholder følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Formanden byder velkommen.
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Godkendelse af regnskab.
Budget til orientering.
Valg af bestyrelse – 4 i lige år – 3 i ulige år.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 2 bilagskontrollanter. Afgår hvert andet år.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte brugere.
Stemmeberettiget er 2 fra hver forening/gruppe, og disse kan opstille til tillidsposter. Navnene på
foreningsrepræsentanter skal afleveres skriftlig til aktivitetsgruppen ved forlangende.
Afstemning træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte valgberettigede brugere – jf. dog § 7 – og sker ved
håndsoprækning, med mindre mindst 1 bruger begærer skriftlig afstemning.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens brugere kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, dog senest 21
dage efter den ordinære. Afstemningen følger reglerne i § 5 og § 7.
§ 7 Vedtægtsændring.
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringer træder i kraft
umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag til vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte valgberettigede brugere.

§ 8 Bestyrelsen.
I det daglige ledes foreningen af 7 medlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har
overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde
sted, Den fastsætter selv sin forretningsorden.
Der holdes møde, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent.
Beslutninger sker ved simpelt flertal efter samme regler som under generalforsamlingen.
På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret regnskab – jf. § 9, samt et forslag til budget for
kommende års aktiviteter.
§ 9. Regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af
den daglige bogføring.
Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut.
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af bilagskontrollanterne. Disse har til enhver
tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder brugerkartotek, daglig bogføring og beholdning.
§ 10. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Formanden og kassereren har hver for sig fuldmagt til at disponere over foreningens indestående i pengeinstitut,
herunder online adgang og brug af elektroniske betalingsmidler.
§ 11. Opløsning af foreningen.
Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær
generalforsamling.
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede
brugere stemmer for nedlæggelse.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver har svaret sit, en forening med et
lignende formål og aktivitet eller en almennyttig forening.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22-5-2017.
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