Lillevangs Venner
Vedtægter
§1

Navn, hjemsted og stiftelse
Stk. 1. Foreningens navn er ”Lillevangs Venner”.
Stk. 2. Foreningens adresse er: Lillevænget 1, 3520 Farum.
Stk. 3. Foreningen blev stiftet den 22. november 2006.

§2

Foreningens formål
Stk. 1. At forsøde hverdagen, afholde fester, arrangere udflugter, underholdning og andre
arrangementer for Plejecenter Lillevangs beboere, daggæster og andre med tilknytning til
plejecentret.
Stk. 2. Foreningen er upolitisk.

§3

Bestyrelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
Stk. 3. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling.
Stk. 4. I lige år er 3 medlemmer på valg, i ulige år er 2 medlemmer på valg.
Bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte, at varetagelse af kassererhvervet sker ved en kasserer
uden for bestyrelsen eller foreningen. I dette tilfælde udpeger bestyrelsen en kasserer pro
forma, som varetager kontakten til den eksterne kasserer.
Stk. 7. Bestyrelsen er frivillig og oppebærer ikke nogen form for honorar.

§4

Suppleanter til bestyrelsen
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanterne følger bestyrelsens arbejde, således at de kan indtræde i bestyrelsen i
tilfælde af forfald blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 2. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Suppleanter kan modtage genvalg.

§5

Tegning og netbank
Stk. 1. Formanden tegner foreningen i forbindelse med oprettelse og drift af foreningens
bankkonto med netbank.
Stk. 2. Formanden giver fuldmagt til, at netbank enten kan anvendes af en udpeget
ekstern kasserer eller af det bestyrelsesmedlem, som er udpeget som kasserer.
Stk. 3. Hvis formanden har givet fuldmagt til, at en ekstern kasserer anvender netbank,
skal et bestyrelsesmedlem udpeges til kasserer pro forma, som skal have adgang til
”kontokig” på foreningskontoen.
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§6

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

§7

Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Enhver afgørelse på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal,
uanset det fremmødte antal medlemmer. Stemmeafgivelsen skal være personlig, ved
ægtefælle eller ved værge. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig
afstemning forlanges af mindst tre medlemmer.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts.
Stk. 4. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel til alle
medlemmer.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingentets størrelse for det kommende år
6. Valg i henhold til vedtægterne
7. Eventuelt.
Stk. 6. Forslag ad dagsordenens punkt 4, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 6 dage før denne.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis mindst 25 % af medlemmerne
ønsker dette. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme vis som til
den ordinære generalforsamling. Det skal fremgå af dagsordenen hvilke emner, der
ønskes behandlet.

§8

Foreningens økonomi
Stk. 1. Det årlige kontingent opkræves direkte hos medlemmerne eller indbetales på
Lillevangs Venners bankkonto. Indbetaling skal ske forud for den ordinære
generalforsamling. Medlemmer, som ikke indbetaler det årlige kontingent forud for den
ordinære generalforsamling, slettes af medlemslisten, efter en rykker.
Stk. 2. Foreningens midler anbringes på den måde, som bestyrelsen beslutter.
Stk. 3. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 4. Foreningens årsregnskab består af driftsregnskab og status.

§9

Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning overgår foreningens eventuelle midler til Plejecenter
Lillevangs beboerkasse.
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Foreningens vedtægter blev besluttet på den stiftende generalforsamling den 22.
november 2006. Vedtægterne blev revideret på generalforsamlingen den 7. marts 2007.
Ovenstående reviderede vedtægter blev besluttet på generalforsamlingen den 23. april
2013.

________________________
Ole C. Jeppesen, dirigent

_________________________
Ingolf Lave, formand

Side 3 af 3

