
Fredericia

Vedtægter



§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Senior Bo Fredericia”
Foreningens hjemsted er Fredericia
Foreningens adresse er til enhver tid formandens private 
adresse.

§ 2. Foreningens formål:

At rådgive, vejlede, formidle og yde praktisk bistand 
vedrørende oprettelse af bofællesskaber for seniorer.
At bistå ved dannelse af grupper, der har fælles ønsker til 
et senior bofællesskab.
Et senior bofællesskab er en forpligtende og selvvalgt 
boform. 
Når grupperne er dannet, arbejder de selvstændigt.
Grupperne kan dog søge støtte hos foreningens 
bestyrelse og bestående grupper.
Når senior bofællesskaber er oprettede er det hensigten, 
at disse støtter hinanden samt støtter nye tiltag.
Foreningen har kun kompetence til at føre forhandling på 
gruppens vegne, hvis gruppen anmoder bestyrelsen 
herom.
Alle henvendelser til offentlige myndigheder skal 
koordineres af bestyrelsen.
For at bo i et senior bo fællesskab skal man være fyldt 55 
år og ikke være over 90 år ved indmeldelse.
Der må ikke være hjemmeboende børn.

§ 8. Ophør af medlemskab:

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet 
åbenlyst modarbejder foreningens formål.

Et ekskluderet medlem har ret til at tale sin sag på den først 
kommende generalforsamling.

§ 9.   Foreningens opløsning:

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overgå 
til en sammenslutning eller forening, som arbejder for bedre 
bomuligheder for seniorer.

Foreningens sidste bestyrelse skal sørge for at 
generalforsamlingens beslutning effektueres.

Revisorerne skal påtegne dokumentet og påse 
effektueringen.
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§ 3. Medlemskab:

I foreningen kan optages enhver, som støtter foreningens 
formål.

Medlemskontingent opkræves en gang årligt inden 
generalforsamling . 

Betalingsfrist 14 dage efter udsendelse af  opkrævning.

Et hvert nyt medlem af foreningen får ved sin indmeldelse 
udleveret vedtægterne.

Som medlem hæfter man ikke personligt for foreningens 
forpligtelser.

Ved kontingent restance slettes medlemskabet

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og 
udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer 
sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden varetager den daglige ledelse. 
I formandens fravær er det næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af 
medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til 
stede.
Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer
ved simpelt stemmeflertal.
Står stemmerne lige bortfalder forslaget.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på 
bestyrelsesmøderne.

§ 7. Regnskab og revision

Kassereren fører foreningens regnskab.
Regnskabsåret følger kalenderåret
Årsregnskab underskrives af kasserer, formand og revisorer.

Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne 
samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.



§ 4. Generalforsamlingen:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts 
måned. 
Indkaldelse sker skriftligt ved fremsendelse af 
dagsorden/regnskab senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte 
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning v/formanden.
4. Regnskab v/kassereren
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Indkomne forslag, herunder forslag til fremtidige aktiviteter. 

(Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen).

7. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad 
gangen. På hvert års generalforsamling afgår 2, henholdsvis 3 
af bestyrelsens medlemmer.
Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted

8. Eventuelt

Sekretæren skriver referat fra generalforsamlingen. Referatet 
udsendes til medlemmerne inden 1 måned efter general-
forsamlingens afholdelse.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når general-

forsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller
¼ af medlemmerne  forlanger det.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske
med 8 dages varsel.

Indkaldelse skal indeholde dagsorden.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed, undtagen når det drejer sig om vedtægts-
ændringer eller om foreningens opløsning.

Forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning
kan kun vedtages på en generalforsamling , hvor mindst
2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal.

Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede  på general-
forsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for
forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling.
På denne kan forslaget endelig vedtages med mindst 2/3
flertal uanset hvor mange der er mødt.


