VEDTÆGTER FOR KULTUR- OG BORGERFORENINGEN HADERSLEVHUS
§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Kultur- og Borgerforeningen Haderslevhus,
Slotsgade 33 st, 6100 Haders1ev.
§ 2 Formål:
Foreningens formål er at forebygge ensomhed samt skabe oplevelser for befolkningen i Haderslev kommune. Foreningen
skal arrangere sociale aktiviteter for alle aldre, således at børn, unge, forældre og seniorer kan samles på tværs af
generationer og genrer. Disse oplevelser skal være mindeværdige, og af følgende karakter: kulturelle, musikalske,
underholdende, kulinariske og ikke mindst lærerige.
Vi vil lave aktiviteter, der samler mennesker. Der er planer om performance, teater, dans, bal, musik, koncerter, fællesspisning,
fællessang, senioraktiviteter, børneevents, debatklub, open mic, poetry slam, networking, foredrag, workshops, opvisninger,
forestillinger, lysshows, lydshows, sanselige oplevelser, cirkus, loppemarked, undervisning, almen viden m.m.
Der sættes især fokus på aktiviteter for seniorer samt børn og unge.
§ 3 Medlemmer:
Alle kan optages som medlemmer. Bestyrelsen fører en fortegnelse over indmeldte medlemmer.

§ 4 Økonomisk grundlag:
Foreningen tegnes af bestyrelsen, som i fællesskab ønsker at anvende, udvikle og bevare Haderslevhus som udgangspunkt
for relationsfællesskabet.
§ 5 Generalforsamling:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i september.
Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen. Indkaldelsen bekendtgøres ved opslag på hjemmesiden
www.Haderslevhus.dk og/eller via facebook. Indkaldelsen skal i alle tilfælde ske med 14 dages frist.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
 Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
• Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 1 uge før afholdelse af
generalforsamlingen.
På generalforsamlingen er alle registrerede medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance, stemmeberettigede
og valgbare til bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle anliggender, herunder om ændringer af denne vedtægt ved simpelt
stemmeflertal.
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Til ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som til en ordinær. Indkaldelse skal ske med angivelse af
dagsorden, som er endelig, hvis:
• Bestyrelsen beslutter det
• 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom
§ 6 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af: 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt en repræsentant fra Haderslevhus 6100 IVS og en
repræsentant for ejer A.M.G Ejendomme Aps, som dog ikke har stemmeret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Den daglige ledelse af foreningen er bestyrelsen som træffer alle
afgørelser i henhold til disse vedtægter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og vælges for 2 år ad gangen.
Valg pr. 12.09.18: Formand, kasserer og sekretær er valgt. Derudover er der 2 suppleanter i bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer alle afgørelser på indkaldte møder ved almindelig stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når 3
medlemmer er til stede.
Det er formandens pligt at indkalde til bestyrelsesmøde efter behov, dog minimum hver anden måned.
§ 7 Regnskab:
Foreningens regnskab gennemgås af den til enhver tid udpegede repræsentant i bestyrelsen
Regnskabet forelægges af Kassereren til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret kører fra 01. august til 31. juli.
Revision: Bogholderi Syd.
§ 9 Opløsning:
Foreningen opløses, hvis den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling træffer beslutning herom.
I tilfælde af beslutning om opløsning af foreningen udloddes dens overskydende midler – øremærket til lokale events – til
andre foreninger i lokal-området.
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