
 

 
VEDTÆGTER 

For foreningen ”Ældre I Bevægelse Østerbro” 
 
 

§ 1.           Foreningens navn er ”Ældre i Bevægelse Østerbro”. Foreningen har hjemsted i   
                 Københavns Kommune. 
 
§ 2.           Formål: 
                 Foreningens formål er at afholde kurser, der omfatter forskellige former for motion, samt  
                 Socialt samvær, til opbyggelse og bevarelse, af sundhed og trivsel. 
 
§ 3.          Medlemmer: 
                Som medlemmer kan enhver over 18 år optages. Deltagere til foreningens kurser skal  
                Være medlemmer i foreningen. 
                Der gives mulighed for, at støttemedlemmer kan optages som passive medlemmer.  
                 
 
§ 4.         Kontingent og deltagerbetaling:  
               Kontingent og deltagerbetaling for medlemmer og støttemedlemmer, fastsættes på   
               Generalforsamlingen. 
               Dog er formanden og kassereren kontingentfri. 
               
§ 5.         Struktur:  
               Generalforsamlingen, hvortil alle har møde- og stemmeret, er højeste myndighed, og      
               Lægger rammerne for bestyrelsens virke. 
               Der afholdes generalforsamling én gang i sæsonen, nemlig i sidste halvdel af april måned.  
               Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 3 ugers varsel. 
               Eventuelle forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i    
               Hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. 
               Afstemning ved fuldmagt tillades. 
               Passive medlemmer har ikke stemmeret. 
 
§ 6.        Valg af bestyrelse: 
              Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer; Formand, kasserer,   
              Samt 3 Bestyrelsesmedlemmer.. 
              Disse vælges på generalforsamlingen, fortrinsvis således at alle hold er repræsenteret. 
              Valgperioden er 2 år, med mulighed for genvalg. 
              Formand samt et bestyrelsesmedlem vælges på lige år, og kassereren samt 2  
              Bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. 
              Bestyrelsen konstituerer sig selv.   
 
§ 7.         Prokura og tegningsret: 
               Bestyrelsen tildeler prokura og tegningsret, til den til enhver tid fungerende formand og 
               Kasserer, således at der altid er 2 personer, der har fuldmagt til formuen. 
               Beløb over 10.000,00Kr. Kræver sanktion af bestyrelsen. 
 
 
 
 
 



 
 
§ 8.         Regnskab, økonomi samt revision: 
               Det reviderede regnskab for det foregående år forelægges på generalforsamlingen til  
               Godkendelse. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningens regnskaber,  
               Udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsetik. Regnskabet revideres af den på  
               Generalforsamlingen, valgte revisor. 
               Tilskudsberegning foretages i henhold til Københavns kommunes retningslinjer for        
               Støtte til folkeoplysning. Tilskudsregnskabet håndteres af revisor, og beregnes af  
               Beregningsprogrammet ”Docas” som benyttes af Københavns kommunes kultur – og  
               Fritidsforvaltning. Tilskuddet er bagudbetalt, og baseret på foregående års medlemstal.  
               For foreningens formue og hæftelse, hæfter alene foreningen. 
               Bestyrelsen hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til  
               Folkeoplysningsloven. Hæftelsen er gældende i tilfælde hvor der opstår et 
               Tilbagebetalingskrav på grund af retsstridighed eller undladelse, der kan tilregnes  
               Bestyrelsens medlemmer, som forsætligt eller uagtsomt. 
                
§ 9.         Vedtægter:  
               Vedtægterne kan ændres. Ændring af vedtægterne kræver almindeligt flertal blandt  
               Halvdelen af medlemmerne i foreningen. Skulle der på en generalforsamling være for få  
               Medlemmer til at behandle foreslåede vedtægtsændringer, kan mødet beslutte at indkalde  
               Til en ny generalforsamling. 
               Ved en ny generalforsamling, vil vedtægtsændringerne kunne vedtages ved almindeligt  
               Flertal blandt de fremmødte – også selvom det er under halvdelen af medlemmerne. 
 
§ 10.       Opløsning: 
               I tilfælde af foreningens opløsning, skal en eventuel formue, gå til en folkeoplysende  
               Forening, med samme formål som den opløste forening. 
 
 
 

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2014 i Ryparkens Idrætsanlæg 
 
 

____________________________         ___________________________ 
                                        Dirigent                                                    Formand 
 
 
 
Ændret første gang 29. april 2014. 


