
 

 

Vedtægter for Ishøj Seniorværksted 
 

§ 1        Foreningens navn og hjemsted: 

§ 1.1     Foreningens navn er Ishøj Seniorværksted – stiftet den 25. november 2010. 

§ 1.2     Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune. 

 

§ 2       Foreningens formål er: 
§ 2.1     At samle seniorer over 50 år og førtidspensionister m/k til et aktivt socialt samvær. 

§ 2.2     At udvikle, tilbyde og arbejde af aktiviteter af forskellig art, om muligt tilpasset medlemmer- 

             nes ønsker. 

§ 2.3     At afholde kurser, foredrag, undervisning samt arrangementer. 

 

§ 3        Foreningens medlemskreds: 

§ 3.1     Som medlem af Ishøj Seniorværksted kan optages seniorer (fra og med det år hvor personen 

              fylder 50 år. 

§ 3.2    Et medlemskab kan enten være et værkstedsmedlemskab med fuld adgang til alle aktiviteter 

            eller et cafémedlemskab med begrænset adgang. 

 

§ 4        Maskiner – inventar: 

§ 4.1     Maskiner og andet inventar ejes af Foreningen Ishøj Seniorværksteder. 

 

§ 5        Foreningens bestyrelse består af: 

§ 5.1     Formand 

             Næstformand 

             Kasserer 

             4 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år. 

             2 suppleanter 

§ 5.2     På valg ulige år:                

             Formand 

             2 bestyrelsesmedlemmer 

             1 suppleant 

             På valg lige år: 

             Næstformand 

             Kasserer 

             2 bestyrelsesmedlemmer 

             1 suppleant 

 

§ 6        Kontingent: 

§ 6.1     Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.   

 

§ 7        Bestyrelsen: 

§ 7.1     Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er jævnfør generalforsamlings beslutning fritaget 

             for at indbetale  kontingent. 

§ 7.2     Udtræder et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem eller suppleant før tid, ophæves  

              kontingentfritagelsen straks.        

 



 

 

§ 7.3     Såfremt vedkommende forbliver medlem af Ishøj Seniorværksted, indbetales kontingent 

             svarende til den resterende del af regnskabsåret (årskontingent divideret med 12) regnet fra  

             udtrædelsesdagen. 

 

§ 8        Revision: 

§ 8.1     Revisionen består af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor samt en revisor- 

             suppleant  Begge vælges for et år ad gangen. 

 

§ 9       Foreningens medlemmer og bestyrelse: 

§ 9.1    Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen  

            indgåede forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 

§ 9.2    Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud 

             over kontingentbetalingen. 

§ 9.3     Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 

             nogen art. 

§ 9.4    Medlemmerne er forpligtet til at overholde de godkendte ordensregler og reagere på disse før  

            værkstederne forlades. 

§ 9.5    Bestyrelsen har pligt til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. 

§ 9.6    Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens vedtægter eller på 

             anden måde skader foreningen og dens omdømme. Hvis det pågældende medlem ønsker det, 

            skal afgørelsen  kunne prøves på den først komne lovligt indkaldte generalforsamling, men  

            medlemskab vil være  suspenderet indtil denne generalforsamling. 

 

§ 10      Generalforsamling: 

§ 10.1   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar kvartal 

             og   bekendtgøres ved opslag i foreningens lokaler, på foreningens hjemmeside og per e-mail/ 

             brev med  angivelse af dagorden med mindst 30 dages varsel. 

§ 10.2   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest  

             14 dage  før. 

§ 10.3   Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. 

§ 10.4   På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. 

             Undtaget er: 

§ 10.5   Vedtægtsændringer (§ 11) 

§ 10.6   Foreningens nedlæggelse (§12) 

§ 10.7   Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

§ 10.8   Regnskabet følger kalenderåret. 

 

§ 11      Foreningens vedtægter: 

§ 11.1   Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer  

             herfor. 

 

§ 12     Foreningens opløsning: 

§ 12.1  Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden 

            følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 

 

 



 

§13      Ordinær generalforsamling: 

§13.1   Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere 

3. Valg af referent 

4. Formanden aflægger beretning til godkendelse 

5. Kassereren forelægger 

5.1 Det reviderede regnskab til godkendelse 

5.2 Næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

 

§14      Ekstraordinær generalforsamling: 

§14.1    Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, 

             eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav derom med forslag til  

            dagsorden. 

§14.2    Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og senest en måned  

             efter der er stillet krav herom. Indkaldelsen sker på samme måde, som ved en ordinær     

             generalforsamling. 

             Sammen med indkaldelsen vedlægges en dagsorden over de punkter der ønskes behandlet. 

 

§15       Foreningens tegning: 

§15.1    Foreningen tegnes ved formanden og kasserer eller hver for sig. Både formand og kasserer har  

             adgang til  net-bank. 

§15.2    Foreningens kasserer fører regnskabet og forestår den daglige økonomiske drift, hvor  

              ind og udbetalinger foregår. 

§15.3    Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgt revisor. 

 

§16       Forretningsorden: 

§16.1    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§17       Beslutninger i bestyrelsen: 

§17.1    Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 
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