
Forslag til vedtægtsændringer i Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj til generalforsamlingen 
25. april 2017: 

 
Bestyrelsen har nedenstående forslag til ændringer i vedtægterne. Det drejer sig om en mindre 
revision af navnes stavemåder, en henvisning til en forkert paragraf i vedtægterne samt et par andre 
mindre korrektioner af formuleringer. 

 
 Paragraf Nuværende tekst Ændringsforslag Begrundelse 
1 Overskriften Støtteforeningen for 

Multihuset Hjortshøj 
Støtteforeningen for 
Multihus Hjortshøj 

Foreningens navn i 
vedtægterne er ikke 
det, vi bruger. 
Forslag: Navnet 
ændres til 
”Støtteforeningen for 
Multihus Hjortshøj” i 
overskriften samt § 1, 
§ 3.2 og § 11.3. 

2 § 1.1 Foreningens navn er 
”Støtteforeningen for 
Multihuset Hjortshøj”, 
herefter benævnt 
”Foreningen”.  
 

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

Som i punkt 1 

3 § 1.2 Foreningen har 
hjemsted i Århus 
Kommune.  

Foreningen har hjemsted 
i Aarhus Kommune.  

Aarhus Kommune 
staves ikke mere 
Århus Kommune 

4 § 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  
 

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) Gaver fra private 
personer  
 

Fradragsberettigelse 
er ikke muligt ifm. 
gaver direkte til 
foreningen. 

5 § 3.2 Foreningens eventuelle 
overskud opgjort i 

Foreningens eventuelle 
overskud opgjort i 

Som i punkt 1 



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

henhold til 
årsregnskabsloven samt 
rimelig konsolidering af 
foreningen, skal tilfalde 
Multihus Hjortshøj til 
brug for etablering, 
udvikling og drift.  
 

6 § 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.  

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  

Da medlemskaber er 
personlige, er der 
ingen grund til at 
oplyse om antallet af 
personer i 
husstanden. 

7 § 5.1 Generalforsamlingen er 
foreningens højeste 
myndighed, som består 
af medlemmer med et 
gyldigt medlemsbevis.  
 

Generalforsamlingen er 
foreningens højeste 
myndighed, som består 
af medlemmer med 
gyldigt medlemsskab.  
 

Vi har indtil nu ikke 
haft et medlemsbevis, 
og vil fremover 
foretrække blot at 
kunne bede om 
dokumentation for 
gyldigt medlemskab. 

8 § 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  
7) Valg til bestyrelsen 
efter reglerne i § 5.7  
8) Valg til revisor samt 
revisorsuppleant  
9) Eventuelt  

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  
7) Valg til bestyrelsen 
efter reglerne i § 5.5  
8) Valg til revisor samt 
revisorsuppleant  
9) Eventuelt  
 

Der henvises til en 
forkert paragraf i 
punkt 7) Valg til 
bestyrelsen 



 
9 § 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.  

Forslag til punkt 6) skal 
være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage 
inden 
generalforsamlingens 
afholdelse, for at 
generalsamlingen gyldigt 
kan træffe afgørelse 
herom.  
 

Det er 
hensigtsmæssigt, at 
det sikres, at hele 
bestyrelsen modtager 
forslag. 

10 § 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.  
 

Ethvert medlem, som på 
tidspunktet for 
afholdelse af 
generalforsamling er 
fyldt 15 år og ikke er i 
kontingentrestance, har 
stemmeret på 
generalforsamlingen. 
Hvert medlem har én 
stemme på 
generalforsamlingen.  

Jf. punkt 7. 

11 § 11.3 Ved opløsning skal 
foreningens midler 
overdrages til drift af 
Multihuset Hjortshøj, 
eller almennyttige 
formål i Hjortshøj efter 
generalforsamlingens 
beslutning.  

Ved opløsning skal 
foreningens midler 
overdrages til drift af 
Multihus Hjortshøj, eller 
almennyttige formål i 
Hjortshøj efter 
generalforsamlingens 
beslutning.  
 

Som i punkt 1. 

 
 
 


