
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN GULDHØJ. 
 
§ 1.   NAVN OG HJEMSTED. 
  

Stk. 1. Foreningens navn: Guldhøj  
  

Stk. 2. Foreningens adresse: Floravej 11, 5750 Ringe 
 

Stk. 3. Foreningens hjemsted: Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
 
§ 2. FORENINGENS FORMÅL. 
 

Stk. 1. Formålet er at foreningen Guldhøj driver og udvikler 
bygningerne Guldhøj i en ånd af tolerance, nysgerrighed, livslang 
læring, sundhed, åbenhed og varme, så alle er velkomne og føler 
sig som sådan. 

 
Stk. 2. Dette gøres ved: 
 
A. at understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige 

sociale arbejde med det formål, at alle skal have mulighed for at 
yde en aktiv indsats som frivillig. 
 

B. at medvirke til øget “livskvalitet og oplevelser - hele livet” 
baseret på mangfoldige tilbud indenfor kultur- og fritidsområdet, 
helt i tråd med WHO’s sundhedsbegreb: “Sundhed er en tilstand 
af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot 
fravær af sygdom og gener” 

 
C. at skabe rammerne, hvor mange foreninger og grupper af 

personer mødes og inspirerer hinanden.  
 
D. bidrage til udbygning af medborgernes fællesskaber 
 
E. formidle Guldhøjs og Faaborg-Midtfyns Kommunes tilbud og 

information til borgere i alle aldre. 
 
F. at skabe et sted, hvor man bare kan “komme ind ad døren”, for 

at være social med andre, uden direkte medlemskab af en 
forening eller klub. 

 
G. etablere nye fællesskaber og integration på tværs af alder, social 

status, religion, nationalitet og andre forskelligheder. 



 
§ 3. OPGAVER. 
 

Stk. 1. Foreningen Guldhøj laver en aftale med Faaborg-Midtfyn 
Kommune vedrørende brug af lokaler på Guldhøj. 

 
Stk. 2. Foreningen Guldhøj indgår aftaler med de enkelte foreninger 
som benytter Guldhøj, vedrørende leje og brug af lokaler. 

 
 
§ 4. MEDLEMMER. 
 

Stk. 1.  Medlemmer i foreningen Guldhøj er foreninger med adresse 
i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
Stk. 2. Der oprettes en aktiv støtteforening (Guldhøjs Støtter), hvor 
enkeltpersoner kan melde sig ind.  
 
Stk. 3. Nye foreninger kan optages, når foreningens vedtægter 
lever op til Guldhøj’s formål (§ 2). 

 
Stk. 4. Ansøgning om medlemskab i Guldhøj skal foregå skriftligt 
og indeholde foreningens formål, samt en kort beskrivelse af 
foreningens aktiviteter. 

 
Stk. 5. En forening kan opsiges med øjeblikkelig varsel ved 
væsentlig misligholdelse af deres aftale med Guldhøj. Dette kræver 
2/3 flertal i bestyrelsen Guldhøj.  

 
 
§ 5. GENERALFORSAMLING. 
 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningen Guldhøjs højeste 
myndighed. Der afholdes generalforsamling en gang årligt - senest 
med udgangen af marts måned.  
 
Stk. 2. Alle foreninger, der er medlem af Guldhøj, har 2 stemmer 
på generalforsamlingen.  
 
Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med en frist 
på 1 måned ved udsendelse af mail til medlemsforeninger samt 
opslag på relevante hjemmesider.  



 
Stk. 5. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen, for at kunne bringes til 
afstemning. Endelig dagsorden, med angivelse af indkomne forslag, 
udsendes via mail senest 7 dage før generalforsamlingen til 
medlemsforeningerne. 

 
 Stk. 6. Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og 2 stemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning for forgangne år 
4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for forgangne år 
5. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget og kontingent 

for indeværende år  
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelse, alle vælges for en toårig periode 

a. Formand - vælges i ulige år 
b. Kasserer - vælges i lige år 
c. 1-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 
d. 2-4 bestyrelsesmedlemmer i lige år 
e. 2 suppleanter – hvert år 
f. 2 revisorer - 1 vælges i ulige år og 1 i lige år 
g. 1 revisorsuppleant - vælges hvert år 

8. Eventuelt 
 

Stk. 7. Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved simpelt 
flertal. 

 
 
§ 6. BESTYRELSEN. 
 

Stk. 1. Bestyrelsen for foreningen Guldhøj består af 5-9 
medlemmer. Hertil 2 suppleanter, som har taleret, men ikke 
stemmeret, ved bestyrelsesmøder. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen for Guldhøj er ansvarlig for, at foreningens 
aftaler med Faaborg-Midtfyn kommune overholdes. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen for Guldhøj er ansvarlig for foreningens drift, 
regnskab og budget, samt træffer beslutning om evt. ansættelse af 
personale. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Af 
forretningsordenen fremgår fordelingen af opgaver og 



kompetencer for de enkelte bestyrelsesmedlemmer såvel som for 
de af bestyrelsen oprettede udvalg. 
 
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen 
af medlemmerne er til stede. Beslutninger vedtages ved 
almindeligt flertal. Ved evt. stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen i Guldhøj er ansvarlig for at optage nye 
foreninger. 
 
Stk. 7. Bestyrelsen varetager driften af støtteforeningen. Et 
bestyrelsesmedlem har således støtteforeningen som sit 
ansvarsområde. 

 
 
§ 7. TEGNINGSREGLER. 
 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, eller, i en af 
disses fravær, af yderligere to bestyrelsesmedlemmer.  

 
 

§ 8. REGNSKABET  
 

Regnskabet følger kalenderåret og fremlægges til godkendelse på 
generalforsamlingen 
 
 
§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.  

 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen.  
 
Stk. 2. Desuden skal der indkaldes, når mindst 33 % af 
medlemskredsen skriftligt begærer dette og fremsender begrundet 
dagsorden.  
 
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske 
med mindst 14 dages varsel og afholdes snarest og senest 2 
måneder efter modtagelse af begæring.  

 
 
§ 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

 



Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede på en generalforsamling.  

 
 
§ 11. OPLØSNING AF FORENINGEN. 

 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter to på 
hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger 
 
Stk. 2. På begge generalforsamlinger kræves et flertal på mindst 
2/3 af de fremmødte 
 
Stk. 3. Den sidste ekstraordinære generalforsamling afholdes 
mindst 1 måned og højst to måneder efter den første 
ekstraordinære generalforsamling.  
 
Stk. 4. Foreningens formue ved evt. nedlæggelse skal anvendes i 
overensstemmelse med formålet i § 2.  
 
Stk. 5. Fordeling af formuen og anvendelsen af denne efter § 2 
træffes af bestyrelsen.  

 
 
§ 12. STIFTELSESDATO. 

 
 Nærværende vedtægter er vedtaget på en stiftende 
generalforsamling den 24/01/2019. 

 
§4 stk.4 ændret på ordinær generalforsamling 04/03/2020. 


