§ 7 Ekstraordinære årsmøde
Ekstraordinære årsmøder afholdes såfremt der er flertal i foreningens
bestyrelse eller mindst 25 brugere finder det nødvendigt og fremsender
skriftlig begrundelse herfor.
§ 8 Beslutninger
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, herunder eventuelle
ændringer af vedtægter og en eventuel opløsning af foreningen.
Det påhviler formanden at udsende orientering og indkaldelse til
ekstraordinært årsmøde efter samme regler som til ordinær årsmøde.
Ved eventuelt opløsning af foreningen, skal generalforsamlingen
godkende fordeling af foreningens aktiver og evt. overskud som skal
tilfalde sociale formål, der særligt kommer pensionisterne til gode.
Godkendt på årsmødet den 7. april 2016

VEDTÆGTER
Godkendt 7. April 2016

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er:


”AKTIVISTERNE”

Foreningens hjemsted er:


Aktivitetshuset, Møllevej 11, 4140 Borup og på adressen for den til
enhver tid valgte formand

§ 2 Formål og opgaver
Støtteforeningen er etableret med det formål:


At der formidles og opfordre til aktiviteter, kultur og underholdning



At der støttes op om indflydelse for brugere i området



At samarbejdet med og mellem frivillige organisationer på
ældreområdet styrkes

§ 3 Medlemmer
Alle kan optages som medlemmer ud fra interesse og/eller tilknytning til
Aktivitetshuset.
§ 4 Sammensætning af og valg til bestyrelse
Støtteforeningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer.

§ 5 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang pr. kvartal.
Suppleanter og udvalg kan deltage i møderne uden stemmeret.
Bestyrelsen ledes af formanden ved dennes fravær næstformanden.
Der skal foreligge en dagsorden til møderne, der mindst skal indeholde:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Orientering fra formand og andre.
4. Regnskab til orientering
5. Forslag til behandling/beslutning - herunder punktet medier.
6. Næste mødedato
7. Eventuelt
§ 6 Årsmøder
Årsmødet afholdes senest i april måned og indkaldes senest 3. uger før
ved opslag i Aktivitetshuset og ved annoncering i lokale aviser og på
hjemmesiden.
Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
Årsmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke
må være medlem af bestyrelsen.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i
hænde 14 dage før afholdelse af årsmødet.

Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer.

Dagsordenen for det ordinære årsmøde omfatter:

3 medlemmer er på valg i ulige år, og 2-4 medlemmer i lige år.
Der vælges hvert år 2 - 4 suppleanter.
Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

1.
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Bestyrelsen konstituerer sig selv med, formand, næstformand, kasserer
og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte ad - hoc udvalg efter behov.
Bestyrelsen kan eksludere medlemmer der modarbejder Aktivisternes
interesse eller på anden måde gør sig skyldig i handlinger der skønnes
uforenelige med medlemskab af Aktivisterne.

Valg af dirigent
Foreningens beretning v/formanden
Regnskab forelægges
Fastsættelse af kontingent for kommende år
Indkomne forslag
Valg af 5 eller 4 medlemmer
Valg af 2-4 suppleanter
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

