
Vedtægter for foreningen Ak/ve ældre på Nørrebro 

§ 1 Navn 

Stk.1. 
Foreningens navn er: Aktive ældre på Nørrebro.. 

Stk. 2. 
Hjemsted Københavns Kommune, Mjølnerparken 48, st. th. 2200 Kbh. N. 

§ 2 Formål 

Stk. 1 
Foreningen har til formål at skabe aktivitet og socialt samvær primært blandt ældre på Nørrebro og 
Nordvest 

Stk. 2 
Foreningen er partipolitisk neutral. 

§ 3 Medlemmer 

Stk. 1 
Som medlemmer optages personer, som anerkender foreningens vedtægter. 

Stk. 2 

Foreningen kan optage passive medlemmer, der kan deltage i sociale ak:viteter og arrangementer mod 
særlig brugerbetaling. 

§ 4 Ind- og udmeldelse 

Stk. 1 
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside, eller efter aftale med bestyrelsen. 

Stk. 2 
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 

§ 5 Eksklusion 

Stk. 1 
Bestyrelsen kan – under forudsætning af vedtagelse på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder - 
ekskludere et medlem, der overtræder foreningens vedtægt, eller hvis adfærd i eller uden for 
foreningen skønnes at være til skade for foreningens formål eller anseelse. Vedtagelse forudsætter, at 
2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen. 
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Stk. 2 
Eksklusionen kan indankes for den førstkommende generalforsamling, hvor pågældende skal have 
adgang til at udtale sig. En sådan anke udsætter beslutningen. 

Stk. 3 
Et ekskluderet medlem kan først genindtræde efter beslutning af samme instans, som har 
foranlediget eksklusionen, og først efter at en eventuel kontingentrestance er betalt. 

§ 6 Kontingent 

Stk. 1 
Kontingentsatser fastsættes af den ordinære generalforsamling. 

Stk. 2 
Passive medlemmer betaler reduceret kontingent. 

§ 7 Foreningsåret 

Stk. 1 
Foreningsåret går fra 1. januar til efterfølgende års 31. december.. 

§ 8 Udøvende virksomhed 

Stk. 1 
Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og formanden. 

§ 9 Afholdelse af ordinær generalforsamling 

Stk. 1 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar og indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 4 ugers varsel. 

Indkaldelsen udsendes til de i medlemskartoteket oplyste mailadresser alternativt pr. brev til 
medlemmer, som ikke har oplyst mailadresse. 

Endelig dagsorden og det reviderede årsregnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage 
før generalforsamlingen. 
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Stk. 3 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende 9 punkter 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab 

4 Indkomne forslag 

5. Budget, herunder fastsæ@else af kon:ngent. 
6. Valg af formand / kasserer.. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

8. Valg af interne revisorer og suppleanter 

9.. Eventuelt. 

Stk. 5 
Forslag til dagsordenens punkt 4 og 6 skal senest 3 uger før generalforsamlingen skriftligt tilstilles 
formanden for Aktive ældre.   

 § 10 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst ¼ af 
medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af dagsordenen. I sidstnævnte 
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter anmodningens modtagelse. 

Stk. 2 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 8 dages varsel.. 

§ 11 Afvikling af generalforsamlingen 

Stk. 1 
Generalforsamlingen vælger en dirigent. 

Stk. 2 
Referatet fra generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten og formanden. 

Stk. 3 
For at afgive stemme er personligt fremmøde nødvendigt. 

Stk. 4 
Forslag, der angår ændringer i den bestående vedtægt, skal behandles på en generalforsamlingen og 
vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de stillede forslag. 
Afstemningen er skriftlig. 

 3



Stk. 5 
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal (flest stemmer), hvor andet ikke er bestemt i denne 
vedtægt. 

Stk. 6 
Formand vælges i lige årstal og kasserer i ulige årstal for en efterfølgende 2 årig periode. 

Stk. 7 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen vælges i 
henholdsvis lige- og ulige år og suppleanter for 1 år.  

Stk. 8 Interne revisorer vælges for 2 år således at den ene vælges i lige år og den anden ulige år. 
Suppleanter vælges for 1 år. 

Stk. 9 
Er der kun foreslået det givne antal kandidater, finder afstemning ikke sted. I modsat fald foretages 
der skriftlig afstemning. 

Stk. 10 
Medlemmer, der betaler reduceret kontingent, har stemmeret og er valgbare.  

§ 12 Bestyrelsen 

Stk. 1 
Foreningens bestyrelse består af formanden, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.. 

Stk. 2 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær. 

Stk. 3 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen foruden formanden eller næstformanden 
er til stede. 

Stk. 4 
Alle beslutninger træffes med flertal. 

Stk. 5 
Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne. 

Stk. 6 
Bestyrelsen kan tillægge formanden og den øvrige bestyrelse honorar inden for de budgetmæssige 
rammer.  

Stk. 7 
Foreningens daglige forretninger varetages af formand og kasserer under ansvar overfor bestyrelsen. 
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Stk. 8 
Formanden har kompetence til at træffe alle nødvendige afgørelser med efterfølgende orientering til 
bestyrelsen i alle fælles og generelle spørgsmål. 

Stk. 9 
I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. 

Stk. 10 
Såfremt næstformanden fratræder, eller bliver fungerende formand på grund af formandens fratræden 
i løbet af en valgperiode, vælges ny næstformand på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. 

Stk. 11 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver. 

Stk. 12 
Udvalgenes kompetence besluttes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 

Stk. 13 
Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte lønnet arbejdskraft samt til at afholde udgifter i forbindelse 
med sekretariats-/ regnskabsmæssige opgaver eller funktioner. 

Stk. 14 
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter formandens skøn, dog mindst 4 gange i foreningsåret. 

Stk. 15 
Bestyrelsen indkaldes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer indgiver begrundet anmodning herom. 

Stk. 16 
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angiven dagsorden. 

Stk. 17 
Referat udsendes senest en måned efter bestyrelsesmødet. 

Stk. 18 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 13 Økonomi 

Stk. 1 
Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 2 
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi. 
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Stk.3 
Til enhver udgift kræves godkendelse af formanden eller den, formanden bemyndiger dertil. 

Stk. 4 
Det påhviler de af generalforsamlingen valgte interne revisorer at påse, at de foretagne dispositioner 
er i overensstemmelse med budgettet og bestyrelsens beslutninger, og at der ikke forekommer 
kritiske forhold samt at afgive en påtegning herom. 

Stk. 5 
Den interne revision er berettiget til, så ofte de måtte ønske det, at foretage uanmeldt kasseeftersyn 
gennemgå foreningens regnskabsbilag... 

Stk. 6 

Års regnskabet skal revideres af foreningens revisorer og forinden generalforsamlingens endelige 
godkendelse være underskrevet af formand, kasserer og revisorer.. 

§ 14 Forvaltning af foreningens midler 

Stk. 1 
Foreningens indtægter (kontingent, renter mv.) indsættes i et pengeinstitut på almindelige vilkår, på 
hvilken konto der kun kan hæves fra af formand og kasserer i forening. 

Alternativt kan der oprettes en driftskonto med max. beløb, som fastsættes på den årlige 
generalforsamling og hvortil formand og kasserer har hver sit hævekort. 

§ 15 Opløsning 

Stk. 1 

 Foreningens opløsning kræver 2/3 af de på Generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer 
herfor. 

Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen opløses ved almindelig stemmeflertal på en efterfølgende 
generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen. 

 stk. 2 
Når generalforsamlingen har besluttet foreningens opløsning, skal der derefter træffes afgørelse om 
fremgangsmåden ved likvidering af foreningens midler. 

Stk. 3 
Denne paragraf kan kun forandres med samme kvalificerede stemmeflerhed, med hvilken foreningen kan 
opløses. 

Ovenstående er revideret og vedtaget på Ak:ve Ældres Generalforsamling den 24. februar 2020,                                                                     
og afløser hermed vedtægter af 29. februar 2016. 
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Janni Milsted formand                                                        John Berg Larsen dirigent
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