Støtteforeningen

Paraplyens Venner
Jernbanegade 2 A
3300 Frederiksværk

Vedtægter
for

Støtteforeningen Paraplyens Venner

§1 Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er ”Paraplyens Venner”. Foreningen er stiftet 7.maj 2014 af en personkreds
i Halsnæs. Foreningens postadresse er: Aktivitetshuset Paraplyen, Jernbanegade 2A, 3300
Frederiksværk.
Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.
Indmeldelse i Støtteforeningen sker ved indbetaling af det til enhver tid af generalforsamlingen godkendte kontingent pr. medlemskab 1 gang om året.
Foreningens formål for medlemmer i Paraplyens Aktivitetshuse i Frederiksværk og i Hundested er:
At inspirere til og støtte op om aktiviteter og sociale formål.
At skaffe ressourcer, som understøtter aktiviteterne.
At inspirere til kurser og nye aktiviteter og dermed understøtte de frivilliges arbejde.
§ 2 Medlemmer.
Som medlemmer kan optages privatpersoner og organisationer, virksomheder o. lign, der vil
støtte og arbejde for foreningens formål. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at suspendere
medlemmer, der modarbejder foreningens formål. Beslutningen om suspension skal godkendes på den førstkommende generalforsamling med 2/3 dels flertal.
§ 3 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Forslag der ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i
det forløbne år, og det reviderede regnskab for regnskabsåret fremlægges til godkendelse.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i april måned, og indkaldes med
mindst 4 ugers varsel ved annoncering i: Paraplyens månedsblad, på opslag i Aktivitetshusene og pr. mail til medlemmerne.
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Bestyrelsen tager hvert år stilling til om generalforsamlingen skal afholdes i Paraplyen Frederiksværk eller Hundested.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

1: Valg af dirigent og referent
2: Formandens beretning
3: Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4: Kontingentfastsættelse
5: Indkomne forslag
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7: Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
8: Eventuelt
Valg gælder for to år, dog vælges suppleanter hvert år. Suppleanter, der indtræder ved forfald, sidder i den periode, som den han/hun erstatter, er valgt for.
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, (se dog §8)
blandt de fremmødte. Hvert medlemskab har 1 stemme. Kun personligt fremmødte medlemmer kan afgive stemme.
§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det
over for formanden. I sidstnævnte tilfælde holdes den ekstraordinære generalforsamling senest fire uger efter, at anmodningen er forelagt formanden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst to ugers varsel og med
angivelse af, hvilke punkter, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling annonceres ved opslag i Aktivitetshusene, på mail til medlemmerne og evt. i månedsbladet.
§ 5 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Det
tilstræbes, at bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra begge Aktivitetshuse.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen. I år med lige årstal er 3 medlemmer af
bestyrelsen på valg, i år med ulige årstal 2 medlemmer på valg.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.
Bilagskontrollanten og bilagskontrollantsuppleanten vælges også for 1 år af gangen
På det første møde konstituerer bestyrelsen sig med formand – næstformand og kasserer.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden og i dennes fravær, næstformanden den
afgørende stemme. Formand eller næstformand og kasserer kan i fællesskab tegne foreningen.
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Overfor banken, tegner alene kassereren.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver inden for et afbestyrelsen godkendt budget.

I bestyrelsesmødeme deltager en repræsentant fra brugerbestyrelsen i Paraplyen, dog uden
stemmeret.
§ 6 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der pahviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7 Regnskab
Regnskabet går fra 1. januar
dinære generalforsamling.

-

31. december. Det reviderede regnskab forelægges på den or-

§ 8 Vedtægtsændring og opløsning

Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og i givet fald med stemmer fra
213 af de fremmødte medlemmer.
Opløsning af foreningen kan finde sted, når den er vedtaget med2l3 majoritet af de fremmødte på en ordinær generalforsamling og derefter vedtaget med almindeligt flertal på en følgende ekstraordinær generalforsamling, der holdes mindst 1 måned senere.
De akliver, der måtte være, overgar til Paraplyens Aktivitetshuse eller en eller flere sociale
institutioner. Beslutningen om, til hvilken af ovennævnte institutioner aktiverne skal overdrages til, tages på den ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med opløsningen og sker
ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ændringerne vedtaget på generalforsamlingen den 4.april 2019.

På vegne af
Støtteforeningen
Paranlvens Venner

Ebb" V,tt Ja"t",
formand

-

