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Vedtægter for  
”Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj” 

 

 

§ 1 - Navn og hjemsted 

1.1. Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj”, herefter benævnt 
”Foreningen”. 

1.2. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.  
 
 

§ 2 - Formål 
 
2.1. Formålet er at yde praktisk og økonomisk støtte til etablering og drift af Multihuset i 

Hjortshøj, samt fremme sportslige og kulturelle aktiviteter i Multihuset i Hjortshøj.  
 
2.2. Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.  
 
 

§ 3 - Foreningens drift 

3.1. Foreningens drift finansieres blandt andet ved følgende (ikke udtømmende): 
 

1) Medlemskontingent 
2) Overskudsgivende fritids- og kulturarrangementer i lokalsamfundet 
3) Sponsor- og annoncestøtte  
4) Bidrag fra offentlige eller private virksomheder  
5) Bidrag fra fonde eller øvrige foreninger/institutioner 
6) Fradragsberettigede gaver fra private personer 

 
3.2. Foreningens eventuelle overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven samt rimelig 

konsolidering af foreningen, skal tilfalde Multihuset Hjortshøj til brug for etablering, 
udvikling og drift. 

 
 

§ 4 – Medlemskab, kontingent og eksklusion 
 

4.1 Alle som har interesse i foreningens formål kan optages som medlem.  
 
4.2. Medlemmer er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen vedtagne 

kontingent.  
 
4.2.1 Medlemskabet er bindende for et år ad gangen og kontingent betales forud enten 

kvartalsvis, halvårligt eller årligt, efter den til enhver tid værende bestyrelses beslutning 
 
4.2.2. Medlemsskabet er personligt og andrager i foreningens første regnskabsår kr. 100,00 

pr. år. 
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4.3 Medlemsskabet betales forud og er bindende for et år ad gangen.   
 
4.4 Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af generelforsamlingen på den årlige 

ordinære generalforsamling.   
 
4.5 I tilfælde af et medlems fortsatte kontingentrestance trods 2 på hinanden følgende 

rykkere med mindst 10 dages mellemrum, eksluderes medlemmet automatisk. I tilfælde 
af genindmeldelse, skal medlemmet betale kr. 250,00 i administrationsgebyr.  

 
4.5.1 Foreningen opkræver i administrationsbidrag kr. 100,00 pr. fremsendt rykker, og 

retsmæssig afsendt rykkerbidrag er at anse som pligtigt kontingent for fortsat 
medlemskab.  

 
4.6 Ethvert gyldigt medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen udmelde sig med 14 

dages varsel.   
 
4.7 Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger som 

vedtages af generalforsamlingen eller modarbejder foreningens formål, kan af 
bestyrelsen eksluderes af foreningen. 

 
4.7.1 En eventuel eksklusion skal altid endeligt godkendes af den efterfølgende 

generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har krav på at tale sin sag.  
 
4.8 Ethvert medlem er forpligtet til at holde foreningen løbende orienteret om følgende 

informationer om hustanden: 
 

a) Mailadresse til modtagelse af informationer m.v. til husstanden 
b) Folkeregisteradresse 
c) Antallet af personer i husstanden.  

 
 

§ 5 – Generalforsamling 
 
5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, som består af medlemmer med 

et gyldigt medlemsbevis.  
 
5.2. Der afholdes én gang årligt en ordinær generalforsamling i april måned, som skal 

indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse fremsendes via email til registrerede 
medlemmer samt via opslag i de lokale medier og foreningens hjemmeside.  

 
5.3. Alle har adgang til generalforsamlingen, men kun medlemmer uden kontingentrestance 

har stemmeret..  
 
5.4. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning om det forgangne år 
3) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 
4) Budget til godkendelse 
5) Fastsættelse af kontingent i det efterfølgende år 
6) Behandling af indkomne forslag 
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7) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 5.7 
8) Valg til revisor samt revisorsuppleant 
9) Eventuelt 

 
5.4.1 Forslag til punkt 6) skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage inden 

generalforsamlingens afholdelse, for at generalsamlingen gyldigt kan træffe afgørelse 
herom.  

 
5.5. På den årlige ordinære generalforsamling skal generalforsamlingen træffe beslutning 

om følgende, jfr. § 5.4. 
 

1) Valg af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer 
2) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
3) Valg af 1 revisor 
4) Valg af 1 suppleant for revisoren 

 
5.5.1 Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen 

og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 
 
5.5.2 For at indtræde som medlem i bestyrelsen kræves der almindelig valgbarhed, at 

personen er fyldt 18 år samt har interesse i Multihusets drift og udvikling til gavn for 
lokalsamfundet.  

 
5.6 Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, hvor genvalg kan ske.  
 
5.6.1 Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 1 suppleant for en periode 

af 2 år samt 2 medlemmer og 1 suppleant for en periode af 1 år. 
 
5.7 Ethvert bestyrelsesmedlem kan udtræde af bestyrelsen med 14 dages varsel, som skal 

meddeles skriftligt til såvel formand som næstformand. I tilfælde af et 
bestyrelsesmedlems udtræden, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde senest 4 uger 
efter at meddelelsen er modtaget, hvor 1. suppleant træder i den udtrædendes sted.  

 
5.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt.  
 
5.9 Ethvert medlem, som på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling er fyldt 15 år og 

ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert 
medlemsbevis giver én stemme på generalforsamlingen.  

 
5.10 Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling hvis et flertal i bestyrelsen beslutter 

det, eller mindst 25 medlemmerne begærer det. Begæring skal ske skriftligt til 
formanden, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet og hvorfor.  

 
5.10.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter skriftlig begæring er 

modtaget af formanden, og indkaldelse sker med 14 dages varsel efter samme 
retningslinjer som anført i § 5.2. 
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§ 6 – Bestyrelsens sammensætning, opgaver og virke 
 
6.1 Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerer sig senest 4 uger efter 

generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær, kasserer og menigt medlem.  
 
6.2 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen i overensstemmelse med 

nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger, men fastsætter selv sin 

forretningsorden og træffer de nødvendige beslutninger til foreningens drift.  

6.3 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Der udarbejdes 
beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som gøres offentligt tilgængelige.  

 
6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når bestyrelsen er fuldtallig eller et fraværende 

medlem har givet fuldmagt til stemmeafgivelse. Bestyrelsen træffer sine beslutninger 
ved simpelt stemmeflertal. 

 
6.5 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af 

nærmere definerede opgaver. 
 
6.6 Bestyrelsen er berettiget til at tegne bestyrelsesansvarsforsikring, såfremt den måtte 

vurdere et behov herfor.  
 
 

§ 7 - Regnskab 
 
7.1 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for udarbejdelse af budget samt 

regnskab, som følger kalenderåret.  
 
7.2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

7.3 Bestyrelsen skal til enhver tid have adgang til samtlige bilag vedrørende regnskabet og 
er bemyndiget til at antage lønnet kasserer og regnskabsmæssig assistance efter behov. 

 
7.4 Generalforsamlingen har den endelige kompetence til at godkende eller forkaste det 

aflagte regnskab. Regnskabet kan efter bestyrelsens beslutning revideres af den af 
generalforsamlingen valgte revisor.  

 
7.5. Kasseeftersyn uden forudgående varsel kan finde sted, når revisoren finder behov 

herfor.   
 
 

§ 8 – Tegningsret 
 
8.1 Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formand eller næstformand 

skal være den ene. 
 
8.1.1 Ved mindre transaktioner af dagligdags karakter på under kr. 1.500,00, kan en sådan 

beslutning dog træffes alene af den til enhver tid valgte kasserer.  
 
8.2 Eventuel indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt optagelse af lån, kan alene 

gennemføres ved et flertal af bestyrelsen inklusiv formand og/eller næstformand. 
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§ 9 – Hæftelse 
 
9.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 

tilhørende formue.  
 
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen. 

 

§ 10 – Vedtægtsændringer 
 
10.1 Alle vedtægtsændringer kræver gyldig beslutning på en generalforsamling og forslag til 

vedtægtsændringer skal bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamling, 
for gyldigt at kunne vedtages.  

 
10.2 Vedtagelsen af vedtægtsændringer skal ske med mindst ¾ af de på generalforsamlingen 

afgivne stemmer. 
 
10.3 Såfremt at 2/3 af foreningens medlemmer ikke er tilstede, kan bestyrelsen indkalde til 

ny generalforsamling, som tidligst kan afholdes 6 uger efter.  
 
10.3.1 Indkaldelse sker efter samme retningslinjer som i § 5.2, men der skal i indkaldelsen 

redegøres for forslag.  
 
10.3.2. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen godkendes, såfremt at 2/3 af de 

fremmødte medlemmer stemmer for.  
 
 

§ 11 - Opløsning 
 
11.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted, såfremt vedtagelse derom sker 

på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.  
 
11.2 For gyldig beslutning om opløsning skal vedtagelsen på den første generalforsamling ske 

med mindst ¾ af de afgivne stemmer, hvorimod der på den efterfølgende 
ekstraordinære generalforsamling blot kræves almindeligt stemmeflertal.  

 
11.3 Ved opløsning skal foreningens midler overdrages til drift af Multihuset Hjortshøj, eller 

almennyttige formål i Hjortshøj efter generalforsamlingens beslutning.  
 
11.3.1 I tilfælde af at foreningen har modtaget legater eller andre ydelser med krav om 

tilbagebetaling ved foreningens opløsning, skal disse beløb forlods udloddes i 
overensstemmelse hermed, medmindre beløbet – eller dele heraf - kan dokumenteres 
forbrugt i driften.  

 
 

****************************** 
 
 
 



Side 6 af 6 

 

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling i Hjortshøj den 11. maj 2015 
 
 
Bestyrelsens underskrifter:  

                                                                     
_______________________________________   _____________________________________ 
Formand Bjarne Bendtsen 
      Næstformand Peter Rasmussen 
   

    
_______________________________________   _____________________________________ 
Kasserer Peter Kiilerich    Sekretær Sine Løkke Madsen  

 

 
_______________________________________ 
Carsten Lindequist 
 
 


