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Hygge og Samvær                      

Aktivitetsforeningen 

 

 

Vedtægter for Aktivitetsforeningen 
SeniorBofællesskabet Teglgaarden, afdeling 128, Civica 

 

 

§ 1 Foreningens navn: 
Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær. 

  

§ 2 Foreningens formål: 

At administrere foreningens midler, herunder tilskudsmidler fra 

Afdelingens drift og lokale indtægter. Endvidere at koordinere aktiviteter 
af social og kulturel karakter, samt understøtte de enkelte gruppers 

arrangementer i SeniorBofællesskabet Teglgaarden. 

 

§ 3 Medlemmer: 
Alle nuværende beboere er automatisk medlem af foreningen. 

Nye beboere vil automatisk blive medlem af foreningen. 

Ønsker man ikke medlemskab skal den enkelte beboer meddele dette til 

foreningens bestyrelse. 
Medlemskabet er kontingentfrit. 

 

§ 4 Foreningens indtægter: 

Midler til foreningens drift kommer dels fra Afdelingens driftsbudget og 
dels fra indtægtsgivende aktiviteter. 

  

§ 5 Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Foreningen kan ikke tilsidesætte beslutninger og regler m.m., der er 
vedtaget og gælder for og i Afdeling 128. Ved tvivl skal der ske drøftelse 

med bestyrelsen for afdelingen. 

 

Stk. 2 Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer med tale-, 
stemme-og opstillingsret.  

 

Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. 

Indkaldelse sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Der udsendes 
dagsorden til alle medlemmer. 

 

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på 

skriftlig begæring hvis mindst halvdelen af medlemmerne ønsker dette. 

 
Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter 

begæringens fremkomst. 

 

Stk. 6 Beslutningerne træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.  
Alle fremmødte har 1 stemme. 
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Stk. 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmeudvalg. 

4. Godkendelse af dato for indkaldelse og dagsorden. 
5. Bestyrelsens beretning. 

6. Regnskab. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg. 
9. Input fra grupperne. 

10. Eventuelt. 

 

 
Stk. 8 Indkomne forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før 

generalforsamlingen. 

 
 

§ 6 Regnskab: 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Kasserer og et medlem af bestyrelse kan sammen give tilsagn til beløb 
op til 3.000 kr. Gives eller bruges større beløb skal det godkendes af hele 

foreningsbestyrelsen. Der kan kun gives tilskud til arrangementer og 

fester, der er indhentet forhåndsgodkendelse af.  

For eventuelt inviterede gæster betales den fulde kuvertpris. 
Foreningens midler må ultimo regnskabsåret ikke være under 10.000 kr.  

Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af 

bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren registrerer Indtægter og 

udgifter. 

Før den ordinære generalforsamling skal revisorerne have revideret 
regnskabet efter regnskabsårets afslutning. Revision finder sted mindst 

én gang årligt. 

Aktiviteter, der kræver forhåndsfinansiering, finansieres ikke over 

foreningens kassebeholdning, men via den til formålet oprettede 
projektkonto. 

 

 

 
§ 7 Bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af  

 

Formand 
Kasserer 

Sekretær 

1 bestyrelsesmedlem 

1 medlem fra Afdelingsbestyrelsen er født medlem af 

aktivitetsforeningen. 
 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 

bestyrelsesmedlemmerne er til stede på bestyrelsesmødet. Dog skal 
kasserer eller formand være til stede. Alle sager afgøres ved simpelt 

flertal. 

 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 

Stk. 3 På lige årstal vælges: 

2 medlemmer. 

 
Stk. 4 På ulige årstal vælges: 

2 medlemmer. 

 

Stk. 5 Foreningen tegnes af bestyrelsen. 
 

§ 8 Suppleanter til bestyrelsen: 

Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 

 

§ 9 Revisorer: 
Der vælges 2 revisorer for 2 år. 

Der vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år. 

De revisorer, der vælges, må ikke være medlem af bestyrelsen. 

 
§ 10 Ændring af vedtægter: 

Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 

ja. 

Hvis der ikke er nok medlemmer til stede, skal forslagene behandles igen 
på ekstraordinær generalforsamling, hvor de kan vedtages ved simpelt 

flertal af de fremmødte medlemmer. 

 

 

§ 11 Opløsning af foreningen: 
Foreningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger. 

 

Stk. 2 Foreningens eventuelle midler fordeles ligeligt til medlemmerne.  
 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2016. 

 


