STIFTELSESDOKUMENT
Vedtægter for
Foreningen Jonstrup Senior Akademi
§ 1. navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn Jonstrup Senior Akademi
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Furesø kommune
Stk. 3. Foreningen er medlem af landsorganisationen Danske Seniorer.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. At give alle mulighed for og lyst til at deltage i foreningens aktiviteter og fællesskab.
b. At styrke medlemmernes undren, viden og nytte.
c. At give hinanden glæden ved at tage ansvar for eget liv og at deltage aktivt i fællesskab og samfund.
Foreningen kan til fremme af formålet starte grupper og projekter, informere, rådgive, uddanne, idéudvikle
samt i øvrig tage initiativer der fremmer formålet og samfundets forståelse og udvikling i samme retning.
Foreningen kan til støtte for sit arbejde modtage tilskud og oppebære indtægter gennem salg.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Alle 55+ årige og andre interesserede, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er
medlem af foreningen, når medlemsskabet er registreret og kontingentet er betalt.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål. Det ekskluderede
medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen prøves på førstkommende generalforsamling.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel medlemmerne til den årlige generalforsamling.
Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned.
Stk. 4. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelsen.
Stk. 5. Medlemmerne skal have dagsorden med bilag senest 1 uge før afholdelsen pr. mail.
Stk. 6. Alle afgørelser træffes med simpelt flertal. Dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
Stk. 7. Generalforsamlingens dagsorden:
a. Valg af dirigent og stemmetællere
b. Bestyrelsens beretning
c. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
d. Indkomne forslag
e. Forslag til handlingsplan og budget, herunder kontingent
f. Valg af bestyrelse og suppleant
g. Valg af revisor og suppleant
h. Evt.
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/3 af medlemmerne
ønsker det.
Stk. 3. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 2 uger efter modtagelsen af
begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære
generalforsamling.
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§ 6. Bestyrelsen
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 4 er på valg ulige år og 3 er på valg lige år.
2 suppleanter vælges årligt og indtræder i afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger
træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
§ 7. Regnskab og økonomi.
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabsperioden er 1/1-31/12.
Stk. 2. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter, udgifter samt status.
Bestyrelsen er ansvarlig for at regnskabet udarbejdes.
Stk. 3. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen
valgte revisor.
§ 8. Tegnings- og dispositionsret
Stk. 1. Formanden og kassereren tegner foreningen i fællesskab. De kan i fællesskab meddele prokura,
herunder bankfuldmagt, samt uddelegere retten til at disponere over et af bestyrelsen besluttet budget
til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.
Stk. 2. Beslutninger om lån eller køb og salg af fast ejendom skal godkendes af hele bestyrelsen.
Stk. 3. Der påhviler ikke bestyrelsens eller foreningens øvrige medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.
§ 9. Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er
indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
§ 10. Opløsning af foreningen
Stk. 1. Foreningen kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, der afholdes med
mindst en måneds mellemrum.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den
opløsende generalforsamling.
Vedtaget på det stiftende møde i Furesø, den 31. juli 2019
_____________________
Ole Sterndorff

_____________________
Per K. Larsen

_____________________
Ole Fabech

_______________________
Susanne Pade

______________________
Niels Glavind

__________________________
vakant

______________________
vakant
Stifterne udgør ved stiftelsen foreningens bestyrelse.
Som revisor valgtes:
Karin Bundgaard, Skråplanet 2, 3500 Værløse
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