VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN SCT. HANS HAVE

Med ændringer indskrevet
12. april 2018 - § 3, stk. 3 og § 8, stk. 4 – vedtaget på generalforsamlingen.
11. april 2019 - § 7, stk. 1-3b – vedtaget på generalforsamlingen
Ændringerne er skrevet med kursiv

Navn
§1
Stk. 1. Foreningens navn er Sct. Hans Have.

Hjemsted
§2
Stk. 1. Foreningens hjemsted er Roskilde.

Formål
§3
Stk. 1. Foreningens formål er:
1. Fremme af mental sundhed både for patienter og for den almene befolkning, gennem
aktivering af ubenyttede faciliteter fortrinsvis i og omkring kapellet, kirkegården og
gartneriet på Sct. Hans.
2. Fremme af afstigmatisering, recovery, rehabilitering og modvirkning af institutionsskader
for patienter.
3. At skabe berigende oplevelser, restitution og afstressning for den almene befolkning.
Stk. 2. Foreningen er almennyttig.
Stk. 3. 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.

Medlemmer
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§4
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der støtter foreningens formål og som
har betalt kontingent.
Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen fører en liste over foreningens medlemmer.
Stk. 4. Medlemskab kan ikke overdrages til andre
Stk. 5. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelse overfor tredjemand.
Stk. 6. Foreningen hæfter alene med sin egen formue.

Generalforsamling
§5
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Adgang til generalforsamlingen
har alle medlemmer, som ikke er i restance med kontingent, samt særligt af bestyrelsen indbudte
personer.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden den 1. maj.
Stk 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når
mindst halvdelen af foreningens medlemmer begærer det.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at begæring herom er
kommet frem til bestyrelsen.
Stk. 5. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og bilagt årsrapport skal finde
sted med 2 ugers varsel og kan foretages pr e-mail. Det er hvert medlems ansvar at oplyse om
ændringer i medlems e-mailadresse.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Aflæggelse af årsrapport for det foregående år
Fastsættelse af ordinært kontingent for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelses medlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

Stk. 7. Alle mødeberettigede medlemmer kan fremsætte forslag til en generalforsamling. Alle
mødeberettigede medlemmer har taleret.
Stk. 8. Hvert medlem har én stemme
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Stk. 9. Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 10 Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Stk. 11 Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet udenfor udsendte dagsorden skal indsendes
skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling.

Bestyrelsen
§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. Suppleanterne har ikke stemmeret i bestyrelsen.
Stk. 3a. Afgår et bestyrelsesmedlem, der er valgt af generalforsamlingen, i en periode mellem to
generalforsamlinger bliver den suppleant der er valgt med flest stemmer medlem af bestyrelsen.
En suppleant der på denne måde er blevet til bestyrelsesmedlem skal på valg ved førstkommende
generalforsamling.
Stk. 3b. 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
førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer eller revisor ønsker
det.
Stk. 6. Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med et varsel på minimum 1 uge, med mindre
forholdene gør et kortere varsel nødvendigt.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv en eventuel forretningsorden for sit virke. Der udarbejdes et
referat fra møderne, som underskrives af alle deltagere.
Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 1/2 af medlemmerne er tilstede.
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Stk. 9. Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Et bestyrelsesmedlem kan
ikke give møde eller stemme ved fuldmagt ved væsentlige beslutning.
Stk. 10. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved indgåelse og ophævelse af andre
væsentlige aftaler, kræves dog 5/7 af bestyrelsen stemmer for.

Regnskab
§8
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af en revisor.
Stk. 3. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2014.
Stk. 4. Foreningen er en selvejende non-prof organisation, der driver sine indtægtsgivende
aktiviteter inden for rammerne af socialøkonomisk virksomhed. Alle indtægter går ind i
foreningen.

Tegning
§9
Stk. 1. Foreningens tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Opløsning
§ 10
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de
fremmødte medlemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue almennyttigt formål efter
den opløsende generalforsamlings beslutning.

Ikrafttrædelse
§ 11
Således vedtaget på stiftende generalforsamling, den 19.01.2014
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