Vedtægter
for Østergaards Bruger- og Støtteforening
på Aktivitetscenteret Østergaard
Karlebyvej 58 — 4070 Kirke Hyllinge

7. udgave
September 2019

Østergaards Bruger- og Støtteforening
§1
Østergaards Bruger- og Støtteforening har hjemsted i Lejre Kommune.
Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands bopæl i Lejre Kommune.
§2
Foreningens formål er:
At værne om Østergaard's fortsatte beståen.
At arbejde for medlemstilgang og udbrede kendskabet til Østergaard
At skaffe og forvalte de indkomne midler, med forsvarlighed til gavn og glæde for
brugerne af Østergaard.
§3
Alle Brugere af Østergaard, samt øvrige, der måtte være interesseret i at støtte
Østergaard, kan optages som medlem.
§4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor alle stemmeberettigede
har adgang. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme.
§5
Hvert år i september måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse til
generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel annonceret i Østergaards
vinterprogram og på opslag på Østergaard.
Indkaldelsen skal indeholde den for generalforsamlingen fastsatte dagsorden
omfattende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning af bestyrelsens arbejde i det forløbne år
5. Regnskabsaflæggelse
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
10. Valg af 1 revisorer
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

§6
Revisor og revisorsuppleant må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen. Afgørelse
på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.
§7
For at være stemmeberettiget og valgbar på general- forsamlingen skal kontingentet
være betalt senest den 1. september i det år generalforsamlingen afholdes.
§8
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før denne afholdes.
§9
Revisor skal have foreningens regnskab forelagt senest 2 uger før generalforsamlingen.
Revisorbemærkningerne skal forelægges generalforsamlingen.
§10
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
§11
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer.
På hver generalforsamling vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.
For en periode på 1 år, vælges 1 suppleant. Suppleanten deltager i alle
bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne med taleret, men har
ikke stemmeret.
For en periode på 1 år, vælges 1 revisorer.
For en periode på 1 år, vælges 1 revisorer suppleanter.
Bestyrelsen er selvsupplerende hvis ikke alle poster besættes på generalforsamlingen.
På efterfølgende generalforsamling bekræftes valget.
§12
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og administrerer foreningens
anliggender under ansvar for generalforsamlingen.
På førstkommende bestyrelsesmøde, senest 30 dage efter generalforsamlingen,
konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§13
Alle foreningens midler indsættes på en bankkonto og kan kun hæves af kassereren
eller formanden. Støtteforeningens kontantbeholdning skal være mindst mulig.
§14
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt
senest 1. september.
§ 15
Ansøgning om støtte vedr. Østergaard skal ske skriftligt via Centerrådet.
Foreninger, som er tilsluttet Østergaard Aktivitetscenter kan selvstændigt søge ØBS
om støtte. Godkendelse af udbetaling af midler foreligger, når et simpelt flertal af
bestyrelsen har stemt for ansøgningen. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
§ 16
Foreningen kan ikke optage lån eller forpligtes som kautionister, ligesom
medlemmerne/bestyrelsen ingen økonomiske forpligtelser har, ud over
Medlemskontingentet.
§ 17
Opløsning af foreningen forudsætter vedtagelse på en lovlig indkaldt
generalforsamling og bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling senest 1
måned derefter.
I tilfælde af en opløsning nedsætter den ekstraordinær generalforsamling et
likvidationsudvalg på 3 medlemmer.
Udvalget skal snarestafslutte regnskabet og afvikle eventuelle forpligtelser.
§ 18
Ved foreningens ophør eller nedlæggelse overgår de eventuelle midler til brugernes
selvfinansierende konto på Østergaard.
§ 19
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. maj 1999
Dog er der foretaget ændringer på generalforsamlingen den 12. april 2007 på
generalforsamlingen den 03. april 2008 og
Generalforsamlingen den 18. september 2012 og
Generalforsamlingen den 24. september 2013 og
Generalforsamlingen den 23. september 2014 og
Generalforsamlingen den 25. september 2019

