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5  Bestyrelsen  

  

a) Bestyrelsen skal sikre foreningens arbejde udadtil og arbejde for 

foreningens formål.  

b) Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den fastsætter selv sin 

forretningsorden og konstituerer sig med næstformand og kasserer.  

Alle bestyrelsens medlemmer skal være myndige.  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for en periode af 2 år, således at 

formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 2 vælges i 

ulige år.   

Suppleanter og revisor vælges altid for et år ad gangen.  

  

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er 

til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme 

afgørende.  

  

Bestyrelsen aflægger beretning på generalforsamlingen, og det reviderede 

regnskab gennemgås. Revisoren har altid adgang til foreningens regnskab.  

Regnskabet skal være revideret og underskrevet (med eventuelle 

bemærkninger) af revisoren inden afholdelse af den ordinære 

generalforsamling.  

  

6  Tegningsret  

  I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formanden og kassereren i  

fællesskab. I andre spørgsmål tegnes foreningen af formanden og daglig 

leder i fællesskab. Bestyrelsen kan give daglig leder i Bolbro Brugerhus 

eneprokura.  

Beslutning om anvendelse af overskud træffes af bestyrelsen.  

  

7   Opløsning  

  Foreningens opløsning kan kun besluttes ved vedtagelse af mindst 2/3 

flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.  

Hvis foreningen opløses overgår foreningens eventuelle overskud til 

Bolbro Brugerhus, såfremt dette fortsat er i drift, ellers til DOF Paarup 

Aftenskoles folkeoplysende arbejde.  
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Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2019 

     

1  Navn og hjemsted   

  Foreningens navn er Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus.  

  Hjemsted: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50 H, 5200 Odense V.  

  

 2   Formål  

  Foreningens formål er:  

  

a) At drive det lokale Kultur- og aktivitetshus Bolbro Brugerhus i et partnerskab 

med DOF Paarup Aftenskole og i henhold til driftsoverenskomsten med 

Ældre- og Handicapforvaltningen.  

      

b) At sikre udvikling så Bolbro Brugerhus kan være et aktivitetssted for alle i 

lokalområdet.   

   

c) At drive en almennyttig café i Bolbro Brugerhus i henhold til 

forretningsorden.  

  

  

3  Medlemskab  

a) Som medlem kan optages enhver, der kommer i Bolbro Brugerhus.  

  

b) Brugere af Åbne Aktiviteter og foreninger med faste aktiviteter skal være 

medlem af Brugerforeningen.  

  

  

4  Generalforsamling  

a) Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år.  

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.    

Kontingentperioden går fra den 1.9 til 31.8.  

  

b) Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned.    

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.  
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c) Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges til godkendelse 

på generalforsamlingen.  

  

d) Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest 4 uger 

før generalforsamlingen. Øvrige forslag indsendes senest 8 dage før.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der er indkaldt i 

overensstemmelse med vedtægterne.  

Skriftlig afstemning om et forslag skal afholdes, såfremt et medlem forlanger 

det.  

   

e) Dagsordenen for generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning   

3. Regnskab til godkendelse  

4. Indkomne forslag  

5. Fremtidige aktiviteter  

6. Fremlæggelse af budget  

7. Kontingentfastsættelse for perioden 1.9 – 31.8  

a) Enkeltpersoner  

b) Foreninger med faste aktiviteter  

c) Andre foreninger og organisationer  

d) Hustande 

    

8. Valg af formand  

4 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

2 suppleanter  

1 revisor  

1 revisorsuppleant  

 

9.Eventuelt  

  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt 1/3 af 

medlemmerne skriftligt har meddelt formanden dette med angivelse af 

dagsordenspunkter.  

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom 

er fremsat.  


