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Vedtægter for llemingway Club I)anmark

§ 1". Navn og hjemsted

Den selvejende institution Hemingway CIub I)anmark
(I det følgende kaldet: HC-DK). C\IR nr. 40204525

1.1 Den selvejende institution HC-DK er stiftet med virkning fra 1. januar 2AL9

L.2 HC-DK har, pr. 1. januar 2019, hjemsted i Gentofte Kommune

§ 2. Formål

2.1 HC-DK er stiftet med det formål atvære overordnet administrativt organ

for Hemingway klubberne i Danmark - en såkaldt "Paraplyorganisation"

2.2 HC-DK har således som eneste formål atvaretage Hemingway klubbernes

udbredelse og fælles interesser

2.3 De enkelte klubbers ambition er at skabe etfæLlesskab hvor mænd i 60+ alderen

kan trives og vedligeholde deres sociale kompetencer og derved bane vejen til
det gode liv

2.4 HC-DK vil gennem øget synlighed, og en gradvis udbredelse af konceptet,

arbejde for Hemingway klubbernes tilstedeværelse i hele Danmark

2.5 HC-DK ønsker således at støtte udbredelse og styrkelse afHC's koncept,

gennem:

- atyde erfaringsmæssig støtte til nye klubber

- atudvikle og tilbyde drift af fælles platfolme og enkle administrative
systemer

- atkunne indgå fælles aftaler med samarbejdspartnere, så som: Sponsorer, IT-
leverandører, offentlige myndigheder

- attage initiativ til, og styre og styrke et fælles informationsarbejde om HC
klubberne

2.6 Det er fortsat de enkelte klubber, der selv indgår lokale aftaler med

Frivilligcentre, kommuner eller andre der støtter dem, f.eks. om lokaleleje



§ 3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer af den selvejende institution, HC-DK, optages alle

Hemingway klubber i Danmark automatisk

3.2 Det er således en forudsætring for at en klub eller forening kan kalde sig

Hemingway Club, at den er medlem af HC-DK, samt at klubben har

underskrevet - og lever op til - det fæ1les Charter for Hemingway klubberne

3.3 I tilfælde af at enklub ikke længere lever op til væsentlige dele af
Charteret, eller til de fælles besluttede aktiviteter og den tilknyttede

økonomi * har HC-DK's bestyrelse mulighed for, efter skriftlig pirtale, at

ekskludere klubben, der således ikke længere vil kunne kalde sig

Hemingway Club

§ 4. Bestyrelse

4.1 HC-DK ledes af enbestyrelse pb 5-7 medlemmer

4.2 Bestyrelsen er selvsupplerende, dog således at det tilstræbes, at bestyrelsen

til enhver tid udgøres af medlenlmer fra mindst 3 forskellige Hemingway
klubber.

4.3 Ved stiftelsen af HC-DK er der valgt 7 bestyrelsesmedlefltmer. Fremover
skal forslagtilnye medlemmer af bestyrelsen godkendes af et flertal af de

forblivende bestyrelsesmedlenlmer for at give valg af den pågældende.

4.4 Bestyrelsen indvælges generelt for en}-itngperiode, dog således at

kontinuiteten så vidt muligt bevares ved, at der kun udskiftes maksimalt 2

eller 3 medlemmer årligI. Genvalg kan finde sted.

4.5 Hvis et bestyrelsesmedlem, uanset årsagen hertil, vælger at udtræde af
bestyrelsenfør tid, kan han foreslå en kandidat som sin erstafiring. Denne

kandidat skal som nævnt i 4.3 accepteres af et flertal for at blive valgt.

4.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv (med formand, næstformand, kasserer og
klubsekretær)

4.7 Bestyrelsen mødes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

ønsker det, dog mindst 2 gange årligt
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4.8 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden, med

beskrivelse af mødets formåI, i form af en skriftlig dagsorden

4.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nårhalvdelen af dens medlemmer,

herunder for:rnand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed

er formandens, og i dennes frafald næstformandens, stemme afgørende

4.10 Bestyrelsen administrerer HC-DK's midler, og har det overordnede ansvar for
den daglige drift af HC-DK og Hemingway Clubs udvikling, herunder for
relevant ajourtbring af Charteret

4.1 1 Der udarbejdes en separat Forretningsorden for bestyrelsen, der beskriver

bestyrelsens ansvar og arbejdsopgaver

§ 5. Årsmøde

5.1 Hvert år, i årets første kalenderkvartal,holdes et Årsmøde for
medlemsklubberne

5.2 Årsmødet ledes af bestyrelsen, som inviterer op til 2 repræsentanter fra
hver HC klub til at drøfte ernner af fælles interesser og anliggender

5.3 På Årsmødet kommenterer bestyrelsen det forløbne års aktiviteter og
økonomi, med forslag til det kommende års aktiviteter (i HC-DK regi) og
med oplæg til hvorledes den nødvendige likviditet forventes etableret. (I
form af brugerbetaling og indhentede offentlige- eller fonds-midler)

5.4 Årsmødets deltagere bestemmer efter oplæg fra bestyrelsen eventuelle

kontingenter (ved stemmemajoritet blandt de deltagende klubber)

§6.

6.t

Økonomi

HC-DK's økonomi baseres på den nødvendige besluttede kollektive
brugerbetaling fra klubberne, samt fra evt. indhentede midler fra Fonde

eller offentlige tilskudsmuligheder.

Alle øvrige økonomiske bidrag fra medlemsklubberne knyttes til aftalte
fællesaktiviteter (som web-sider, fælles IT-platforme, fælles aftalt

6.2
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profilering af HC, og fælles uddannelse af frivillige klubmedlemmer i
forbindelse med Task Force arbejde for nye klubber, etc.)

§ 7. Regnskab

7.1 Bestyrelsen foranstalter, at der udarbejdes et årligt budget og efterfølgende et

internt drifts- og statusregnskab

7 .2 Regnskabsåret følger kalenderåret

7 .3 Et eventuelt overskud på den løbende drift skal overføres til det

efterfølgende års regnskab og anvendes til virkeliggørelse af de i
vedtægternes § 2. anførte formål

§ 8. Tegningsret, hæftelse m.v.

8.1 HC-DK tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller hvis

dette ikke er muligt af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

8.2 Ingen kan forpligtes til at foretage indskud i den selvejende institution,
udover de immaterielle værdier (så som: Navn, logotype, varemærke og

koncept) der er indskudt i forbindelse med stiftelsen)

8.3 HC-DK kan ikke stifte gæld, og hæfter kun for sine forpligtelser med sin

eventuelle formue

8.4 Bestyrelsesmedlemmeme hæfter ikke personligt for Den selvejende

institution HC-DK' s eventuel le forpl i gtel ser

§ 9. Optøsning af den selvejende institution

9.1 Opløsning af HC-DK kan kun ske på et bestyrelseqmøde, og det kræver at

mindst 213 af de fremmødte bestyrelsesmedlefllmer stemmer for forslaget

9.2 I tilfælde af HC-DK's opløsning tilfalder institutionens aktiver, når enhver er

svaret sit, et netværk eller en forening i Gentofte Kommune med et lignende

formål og aktivitet valgt af Frivilligcentret i Gentofte (FCG).



§ 10. Vedtægtsændringer

10.1 Vedtægtsændringer skal vedtages af bestyrelsen med mindst 4 stemmer for

10.2 Forinden beslutning om vedtægtsændring træffes af bestyrelsen, skal udtalelse

herom indhentes fra alle bestyrelsens medlemmer

Således vedtaget den 08.01 .24§

Bestyrelsen:

Biørn Nakskov HC Gentofte

Finn Orbe HC Gentofte

B. Ulrik Sort HC Hørsholm-Ru

JohnBernNiersen fu HC Greve
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