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§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsordenen skal motiveres.
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§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
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§ 7 Kontingent/finansiering
Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen og skal
være indbetalt senest 15.3.
Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde,
øvrige foreninger/institutioner og private personer.
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§ 10 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 11 Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte
medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages
til almennyttige formål – i første række til aktiviteter i Aktivitets
center Teglporten.

VEDTÆGTER for Støtteforeningen –

Venner af
Aktivitetscenter

Således godkendt på stiftende generalforsamling
den 28. september 2018.

Dirigent
Kurt Boelsgaard
19-11-2018

Teglporten
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VEDTÆGTER for Støtteforeningen –

Venner af
Aktivitetscenter
Teglporten

§ 1 Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er »Støtteforeningen – Venner af Aktivitetscenter
Teglporten« – i det følgende benævnt VAT.
Foreningens hjemsted er Aktivitetscenter Teglporten, Teglporten
11, 3460 Birkerød.
§ 2 Formål
Formålet er at indsamle midler ved frivillige bidrag, sponsorater
og fondsmidler for at kunne give støtte til arrangementer, udflugter
og andre aktiviteter for brugerne af Aktivitetscenter Teglporten.
Endvidere at bidrage til anskaffelse af udstyr til undervisning og
indretning af værksteder og andre faciliteter i Aktivitetscenter
Teglporten.
§ 3 Organisation
Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger:
• En formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
• 2 suppleanter for bestyrelsen.
• 1 revisor.
• 1 suppleant for revisor.
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. I lige år er formand
og kasserer på valg og i ulige år resten af bestyrelsen, suppleanter
og revisor.
§ 4 Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med
mindst 14 dages varsel via:
Opslag i Aktivitetscenter Teglporten.
Opslag på Aktivitetscenter Teglportens hjemmeside.
E-mail til medlemmer med oplyst mailadresse.
Adresselisten administreres af kassereren.

Stemmeret har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og
som er indmeldt i foreningen senest den 1. juli i det foregående
kalenderår.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og forslag til
kontingent.
4. Indkomne forslag. – Forslag skal være modtaget hos formanden
senest en uge før generalforsamlingen.
5. Valg (Jf. § 3).
6. Eventuelt.
§ 5 Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Dvs.
formanden plus de fire bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer
sig selv med næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer,
der kan fungere som fx idéudviklingsforum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden eller næstformanden i
forening med kassereren.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke for foreningens økonomiske
forpligtelser.
§ 6 Medlemskab
Alle enkeltpersoner kan optages som medlem. Endvidere kan
virksomheder tegne medlemskab på vilkår, som fastlægges af
bestyrelsen.
Bestyrelsen kan uden begrundelse nægte at efterkomme en an
modning om medlemskab – og suspendere et medlem.
Sådanne beslutninger skal forelægges til afgørelse på førstkommende
ordinære generalforsamling og afgøres ved simpelt flertal.
Medlemskab er bindende for et år ad gangen og kan opsiges uden
varsel.
Manglende rettidig betaling af kontingent betragtes som opsigelse.

