














Vedtægtsændring  

Besluttet på Generalforsamlingen den 12. april 2018  

Den ’gamle vedtægt’  

I vedtægtens § 3 stk 3 stod der, at ’foreningen kan til fremme af sit formål drive erhvervsmæssige 
aktiviteter af enhver art.’  

Vedtægtsformulering vedtaget på generalforsamlingen 2018  

 Formuleringen ændres til: ”Foreningen kan til fremme af sit formål drive indtægtsgivende aktiviteter, der 
har sammenhæng med haven og foreningens formål med henblik på at finansiere foreningens aktiviteter”.  

 

Den ’gamle ’ vedtægt 

I vedtægtens § 8 stk 4, står der ’foreningen kan ikke udbetale udbytte til foreningens medlemmer’. 

Vi ønsker at understrege foreningens non-profit karakter.  

Vedtægtsformulering vedtaget på generalforsamlingen 2018 

Formuleringen ændres til: ”Foreningen er en selvejende non-proft organisation, der driver sine 
indtægtsgivende aktiviteter inden for rammerne af socialøkonomisk virksomhed. Alle indtægter går ind i 
foreningen.” 



Den 2. marts 2019 

Vedtægtsændring  

– besluttet på generalforsamlingen 2019 
Regler om valg til bestyrelse 

 

De ’gamle’ vedtægter:  

§ 7 

Stk. 1.  Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges af 
medlemmer på den ordinære generalforsamling.  

Stk. 2.  Genvalg kan finde sted. Generalforsamling kan vælge 2 suppleanter. Suppleanter kan efter 
bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsens arbejder.  

Stk. 3. Afgår et bestyrelsesmedlem, foretages suppleringsvalg på førstkommende 
generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig selv, såfremt bestyrelsen er på færre end 5 
personer.  

Stk. 4.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand umiddelbart efter 
generalforsamlingen.     

 

Vedtægtsformulering: besluttet på generalforsamlingen 2019 

Ny § 7 

stk. 1.  Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf udpeges 3 af 
bestyrelsen og 2 vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har mulighed for at 
supplere bestyrelsen med op til 3 yderligere personer, hvis bestyrelsen vurderer, at 
foreningens arbejde har brug for særlige kompetencer til at fundere foreningen i f.eks. 
lokalsamfundet eller i særligt kendskab til opgavevaretagelse som f.eks. 
forretningsvirksomhed, psykiatri, sundhed, miljø etc. etc.    

stk. 2.  Generalforsamlingen kan vælge 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. 
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanterne deltage i 
bestyrelsesmøderne. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.  

Stk. 3.  Afgår et bestyrelsesmedlem, der er valgt af generalforsamlingen, i perioden mellem to 
generalforsamlinger bliver den suppleant der er valgt med flest stemmer medlem af 



bestyrelsen. En suppleant der på denne måde er blevet bestyrelsesmedlem skal på valg ved 
førstkommende generalforsamling.  

Stk. 4.  Hvis både de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne 
fratræder i perioden mellem to generalforsamlinger, kan bestyrelsen supplere ved udpegning 
af personer, der er medlem af foreningen. Disse bestyrelsesmedlemmer skal dog på valg på 
førstkommende generalforsamling. 

Stk. 5.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand umiddelbart efter 
generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler opgaver, så det enkelte bestyrelsesmedlem har særligt ansvar for 
et opgaveområde.   
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