Vedtægter for støtteforeningen for
”Skovgårdens Venner”
§ 1.

Navn og hjemsted
Foreningens navn:
Skovgårdens Venner
Foreningens adresse:
Skovgården 1, 3500 Værløse
Foreningen stiftet den 26. januar 2012

§ 2.

Foreningens formål
Ved anvendelse af kontingenter, overskud fra julestue, Skovgårdens
Gavebod samt ”Skovloppen”, frivillige bidrag, sponsorater og fondsmidler
at give støtte til eftermiddagsarrangementer, fester, udflugter og andre
arrangementer for brugere af Aktivitetscentret Skovgården.
Foreningen er upolitisk.

§ 3.

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den
ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I lige år er 3 medlemmer
på valg, i ulige år er 2 medlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne følger
bestyrelsens arbejde, således at de kan indtræde i tilfælde af forfald
blandt bestyrelsesmedlemmerne – dog uden stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan modtage genvalg.
Kun brugere af Skovgården og medlemmer af ”Skovgårdens Venner” kan
opstille til bestyrelsen.
Alle andre f.eks. pårørende kan blive passive, betalende medlemmer dog
uden stemmeret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden herunder
samarbejdsrelationer mellem støtteforening og aktivitetscentrets leder.
Denne deltager efter ønske i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter alle bestyrelsesmøder.

§ 4.

Revision
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en
revisorsuppleant. Begge vælges for 2 år ad gangen og kan modtage
genvalg.

§ 5.

Generalforsamling
5a.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

5b.

Enhver afgørelse på en generalforsamling træffes uanset det
fremmødte antal medlemmer ved simpel stemmeflertal.
Stemmeafgivelsen skal være personlig. Afstemningen sker ved
håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning forlanges af
mindst tre medlemmer.

5c.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden
udgangen af marts.

5d.

Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 7 dages
varsel ved opslag på Skovgården og i ”Nyt fra Skovgården”.

5e.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før denne.

5f.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§6.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingentets størrelse
Valg i henhold til vedtægter
Eventuelt

5.g

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst
25% af medlemmerne ønsker dette.
Det skal fremgå af dagsordnen, hvilke emner, der ønskes
behandlet.

5.h

Der udarbejdes beslutningsreferat, som offentliggøres i ”Nyt
fra Skovgården”.

Foreningens økonomi
6a.

Foreningens midler anbringes på den måde, som bestyrelsen
beslutter.

6b.

Det årlige kontingent forfalder senest en måned efter
generalforsamlingen og gælder for 1 år ad gangen.
Kontingentet opkræves:
- via mail til de medlemmerne, som har det
- via ”Nyt fra Skovgården” og opslagstavlen på Skovgården.
Der kan betales kontant i Skovgårdens Reception eller på
”Skovgårdens Venners” bankkonto i Nordea: reg. 2310
kontonr. 7559918134, hvorefter der udstedes medlemskort.

6c.

Bestyrelsen er frivillig og oppebærer ikke nogen form for
honorar.

§7

6d.

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede
regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling.

6e.

Udover kontingentet kan foreningen på ingen måde forpligte
sine medlemmer økonomisk.

Foreningens opløsning
Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske på en ordinær
efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling.
Sidste generalforsamling beslutter, hvad foreningens midler
skal anvendes til, dog skal de komme Aktivitetscentret
Skovgårdens brugere til gode.
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___________________________
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_____________________________
kasserer

