Forslag til vedtægter for Mandehjørnet
§1
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Mandehjørnet”,
Hjemsted er: Stadionvej 50, 5200 Odense V
§2
Formål:
At give ”60+” mulighed for et aktivt og socialt seniorliv.
§3
Målsætning: At der skabes et godt miljø gennem dialog og socialt samvær ved møder
eller ved” ud af huset oplevelser”
§4
Målgruppe:
Alle mænd som er fyldt 60.
§5
stk.1
Aktiviteter:
Betingelsen for at oprette en ny aktivitet er, at den skal være i overensstemmelse med §2
og §3. Bestyrelsen har beslutningsretten.
Stk. 2.
Foreningens medlemmer:
Alle registrerede medlemmer, der deltager aktivt i foreningens aktiviteter
Medlemmer findes, enten via mund til mund metoden, eller ved opslag
Som medlem skal man leve op til foreningens formål og målsætning.
Bestyrelsen afholder årligt min. 4 møder.
§6
Ledelse, organisering og hæftelse:
Foreningen er en selvstændig og selvstyrende organisation.
Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 til at varetage den daglige drift.
Bestyrelsen beslutter selv mødefrekvens og er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.
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§7
Økonomi, regnskab og revision:
Foreningens medlemmer betaler ikke kontingent.
Modtagere af foreningens ydelser betaler et mindre beløb.
Prisen på ydelserne fastsættes af bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for Generalforsamlingen for budget og regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Regnskabet revideres af den på Generalforsamlingen valgte revisor.
§8
Generalforsamling:
Inden udgangen af 1. kvartal afholdes ”Generalforsamling” og dagsorden skal mindst
indeholde:
a.
Valg af dirigent
b.
Valg af referent
c.
Beretning ved formand
d.
Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Perioden er 1/1-31/12.
e.
Fremlæggelse og vedtagelse af budget.
f.
Indkomne forslag.
g.
Valg af formand i ulige år
h.
Valg af kasserer – i lige år
i.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem – i lige år
j.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
k.
Valg af 1 suppleant i lige år
l.
Valg af 1 suppleant ulige et år
m.
Valg af revisor i lige år
n.
Valg af revisor suppleant i ulige år
o.
Eventuelt
p.
Bestyrelsen konstituerer sig selv
Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed skal der trækkes lod.
Valg fra pkt. g, gælder for en to årig periode, hvis ikke andet er nævnt.
Indkaldelse til Generalforsamlingen sker pr. mail til alle medlemmer med min. 3 ugers
varsel.
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 1 uge før
Generalforsamlingen.
Endelig dagsorden udsendes senest 4 dage før Generalforsamlingen.
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§9
Ekstraordinær Generalforsamling:
Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer
fremsætter en skriftlig begrundet anmodning om det til formanden.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger herefter.
Indkaldelsesfristen følger vedtægternes §8.
Ekstraordinær Generalforsamling kan kun omhandle det/de punkter der er indsendt.
§10
Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan ske på Generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for ændringerne.
§ 11
Foreningens ophør:
Foreningens ophør kan ske på Generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for. Hvis de fremmødte har et antal på mindre end 20, skal beslutningen afgøres
ved en skriftlig afstemning blandt alle medlemmerne.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. august 2019.
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