
Kulbaneparkens Venner vedtægter

§ 1. Foreningens navn og placering

Foreningens navn er Kulbaneparkens Venner. Foreningen har tilhørsforhold til
kvarteret omkring Kulbanevej i Valby, København. Indtil passende lokaler findes vil
den siddende formands postadresse også udgøre foreningens postadresse.

§ 2. Formål

Foreningen Kulbaneparkens Venner er en frivillig forening der har til formål at skabe
rammer for lokale ildsjæle og frivillige grupper med tilhørsforhold til
Kulbanekvarteret så de kan lykkes med deres initiativer. Foreningens virke også som
Paraplyorganisation for tilknyttede lokale foreninger for at koordinere arrangementer og
projekter samt gennem ansøgninger om fondsmidler at fremme udviklingen af kvarteret.
Gennem bl.a. rådgivning, vejledning, sparring og opbakning fra lokale ildsjæles viden
ønsker vi at skabe rammer der fordrer mulighed for at flere lykkes med lokale initiativer.
Formålet med foreningen er ikke at vurdere kvaliteten af ønsker og initiativer, men at
skabe mulighederne for at de kan lykkes.

§ 3. Foreningens medlemmer

Foreningen Kulbaneparkens Venner består af en kreds af mennesker der ønsker at
yde en indsats for nærmiljøet som beskrevet i §2. Foreninger, institutioner og
virksomheder kan optages som medlemmer på lige fod med borgere i kvarteret.

Stk. 1. For at blive optaget i foreningen kræves det at man har et tilhørsforhold til
Kulbanekvarteret, som beskrevet i §1.

Stk. 2. Eksklusion
Et medlem af foreningen kan ekskluderes, hvis det vurderes at medlemmet aktivt
har bedrevet aktivitet der går imod foreningens formål, eller er skadelig for
foreningens virke.

§ 4. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes i januar – marts måned og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde
følgende punkter:



1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Revideret regnskab
5. Budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand (lige år)
9. Valg af næstformand (ulige år)
10. Valg af kasserer (lige år)
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Bestyrelsen skal, inden afholdelse af generalforsamlingen, med indkaldelsen angive,
hvilke tillidsposter der skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når enten 20% af medlemmerne
eller 1/3 af bestyrelsen begærer dette gennem en skriftlig motiveret dagsorden til
bestyrelsen. Ved begæring om ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen
indkalde til denne indenfor 10 dage fra modtagelsen af begæringen herom.
Medlemmer, der har fremsendt begæringen, kan kræve, at generalforsamlingen skal
afholdes senest 14 dage efter de 10 dage er udløbet.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel,
men kan ved særlige tilfælde indkaldes med 5 dages varsel.

§ 6. Kontingent for medlemskab i foreningen.

Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Størrelsen af kontingentet
fastsættes hvert år af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, og
træder i kraft fra det næstkommende regnskabsår. Kontingentet opkræves herefter
forud 1 gang årligt. Foreninger, institutioner og virksomheder kan også, på lige fod med
borgere vælge at købe et støttebevis.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning, funktion og formalia

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af
foreningen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer: en formand, en næstformand og en kasserer
og yderligere 2 medlemmer.
Bestyrelsen kan konstituere sig selv (fordeler ansvarsområder) for de poster og
opgaver, der ikke er blevet fordelt direkte på en generalforsamling. Derudover kan



bestyrelsen nedsætte udvalg m.v. og suppleanter kan vælges efter behov.

Stk. 2. Formand, næstformand og kasserer vælges for to år ad gangen. På den stiftende
generalforsamling vælges næstformand dog kun for et år. Posterne som
bestyrelsesmedlem er etårige poster, og er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer med taleret. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når over halvdelen er fremmødt. Beslutninger træffes ved
almindeligt flertal.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutninger over internettet efter retningslinjer som
bestyrelsen har udarbejdet.

Stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver 2 på hinanden følgende møder uden at
melde afbud, sender bestyrelsen en advarsel til medlemmet herom. Hvis
bestyrelsesmedlemmer herefter udebliver på det følgende møde også uden afbud,
kan bestyrelsen beslutte, at medlemmet udtræder fra bestyrelsen og suppleanten
overtager.

Stk. 6. Regnskabsperioden følger kalenderåret. Kassereren er økonomisk ansvarlig.
Ved større udlæg træffes beslutning i bestyrelsen. I økonomiske anliggender tegnes
foreningen af formand og kassereren. Ved en af disses forfald da af formanden eller
kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7. Medlemsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse
af dagsorden. Medlemsmøder med sager, der ikke tåler opsættelse, kan dog
indkaldes med kortere varsel, dog minimum 7 dage.

§ 8. Opløsning og ændring af vedtægter

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling med 3/4 flertal af de
fremmødte. Ved opløsning tilfalder foreningens midler en velgørende
organisation vedtaget på samme generalforsamling.
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen den 14/12/2017.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 09-08-2020.


