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VEDTÆGTER  
  

§1  Foreningens navn er Guldhøj’s Støtter.  
  

§2  

  

Foreningens formål er at samle personer, der ønsker at støtte 
foreningen Guldhøj.  

§3  

  

Foreningens medlemmer er personer, der ønsker at støtte foreningen 
Guldhøj, det kan være økonomisk, arbejdsmæssigt, idemæssigt eller 
anden opbakning til Guldhøj.   
Foreningen kan selvstændigt tage initiativ til arrangementer, 
arbejdsopgaver, praktisk arbejde og hjælp samt andet, der 
understøtter foreningens formål.  
Ved større initiativer skal disse godkendes af foreningen Guldhøj.  
Ved større investeringer (over 2.000 kr.) skal disse godkendes af 
bestyrelsen for foreningen Guldhøj.  

§4  
  

Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen  

§5  Generalforsamlingen:  
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den er  

beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.   
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 

marts måned og indvarsles mindst 1måned før, dels ved 
udsendelse af mail til alle medlemmer, dels opslag på Guldhøjs 
hjemmeside og facebookside.  

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden ihænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

4. Behandlede forslag afgøres ved simpelt flertal  
5. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette ske.  
6. Dagsorden for generalforsamlingen er:  

a. Velkomst ved formanden  
b. Valg af dirigent  
c. Beretning  
d. Regnskab ved kassereren  
e. Behandling af indkomne forslag  
f. Valg af bestyrelse og suppleant  
g. Valg af to stemmeberettigede til foreningen Guldhøjs 

generalforsamling  
h. Valg af revisor  
i. Eventuelt  

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder 
anledning dertil, eller når mindst 10 stemmeberettigede 
medlemmer forlanger dette ved begrundet skriftlig henvendelse til  
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bestyrelsen. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling, 
dog senest 1 måned efter begæringen.  
  

     §6  

  

Regnskab:  
Regnskabsåret følger kalenderåret.   
Regnskabet revideres af de to valgte revisorer.  
Ved overskud på årets regnskab overføres dette til foreningen 
Guldhøj, dog ikke et beløb til almindelig drift (ca. 10. – 15.000 kr.).  
Der kan løbende overføres overskud til foreningen Guldhøj.   

§7   

  

Bestyrelsen består af 4 - 7 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer  
sig selv.   
3 medlemmer vælges fra de tre udvalg.  
1 bestyrelsesmedlem fra Foreningen Guldhøj udpeges af bestyrelsen 
for foreningen Guldhøj.  
Op til 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen.  
Bestyrelsen leder foreningens drift.   

§8   Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer.   
Alle valg gælder for to år.   
Der skal altid være mindst to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 
på valg.  
Der er to revisorer, der vælges skiftevis hvert andet år.  
  

§9  Under bestyrelsen er der 3 faste udvalg:  
  Cafegruppen  
  Servicegruppen  
  Arrangementsgruppen  
  
  

Andre udvalg / grupper kan nedsættes efter behov.  

§10  

  

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

§11  Ophævelse:  
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst én og maks. to måneders 
mellemrum stemmer her for.   
Eventuelle midler tilfalder foreningen Guldhøj.  
  
  

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 09.10.19  
Ændret på generalforsamling den 17.02.2020 
 
    

 
Aktivt Medborgerhus GULDHØJ  


