Vedtægter for Forsamlingsbygningen.

§ 1.
Formål
Forsamlingsbygningen er aktivt mødested, hvor selvhjulpne pensionister, efterlønnere og
handicappede fra Hjørring Kommune kan mødes i forpligtende fællesskaber om aktiviteter
og arrangementer.
Som brugere kan være såvel enkeltpersoner som sociale foreninger og
rådgivningstjenester, rettet mod Forsamlingsbygningens målgruppe.
I tilknytning til Forsamlingsbygningen drives et åbent cafétilbud, som kan benyttes af
borgere, der tilhører Forsamlingsbygningens målgruppe.

§ 2.
Frivillige.
Forsamlingsbygningens drift og aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde.

§ 3.
Forsamlingsbygningens bestyrelse.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt husets brugere bosiddende i
Hjørring Kommune.
Der vælges en 1. og 2. suppleant, som indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems
forfald. Formanden har ansvaret for indkaldelse af suppleant.
Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen,
sådan at der på den årlige generalforsamling i de ulige år vælges 3 medlemmer og i lige år
vælges der 4 medlemmer
Suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
Bestyrelsen er ansvarlig for lokalefordeling.
Bestyrelsen kan tilrettelægge aktiviteter og arrangementer og i den forbindelse opkræve
deltagerbetaling.
Opkrævning af brugerbetaling i øvrigt, herunder kontingent, forudsætter vedtagelse på
generalforsamling.
Medlemskab af bestyrelsen ophører ved fraflytning fra Hjørring Kommune.

§ 4.
Tovholder.
Tovholderen er ansat af Hjørring Kommune.
Tovholderen fremlægger kvartalsvis Forsamlingsbygningens budget og forbrugsrapport for
bestyrelsen og prioriterer i samarbejde med bestyrelsen de økonomiske midlers
anvendelse, så Forsamlingsbygningens driftsøkonomi sikrer Forsamlingsbygningens drift
og derigennem understøtter de brugerstyrede aktiviteter.
Tovholderen og bestyrelsen orienterer brugerne om Forsamlingsbygningens budget og
forbrugsrapport ved den årlige generalforsamling.
§ 5.
Udvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, enten som permanente eller som ad hoc udvalg.
Udvalgene refererer til bestyrelsen og udøver deres funktion i overensstemmelse med
bestyrelsen og Generalforsamlingens overordnede beslutninger.
Hvert udvalg skal have en formand rekrutteret blandt bestyrelsens medlemmer og
suppleanter og udpeget af bestyrelsen, normalt under konstitueringsmødet efter den årlige
generalforsamling.
Disse udvalg har inden for deres område ansvar for beslutninger i henhold til de mål og
rammer, som bestyrelsen fastsætter. Alle udvalg skal løbende rapportere til bestyrelsen.

§ 6.
Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, idet vedtægtsændringer dog
forudsætter forhåndsgodkendelse i SÆH-udvalget..
Generalforsamlingen afholdes i marts måned og skal indkaldes med mindst en måneds
varsel ved opslag i Forsamlingsbygningen og på Forsamlingsbygningens hjemmeside.
For at deltage i generalforsamlingen skal man være bruger i Forsamlingsbygningen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.
Beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Hver bruger har én stemme. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
Som kandidater ved valg til bestyrelsen kan opstilles brugere af Forsamlingsbygningen,
der deltager i generalforsamlingen, eller som på forhånd har givet skriftligt tilsagn om at
ville modtage valg.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter sker ved skriftlig afstemning,
hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer til revision af bestyrelsens regnskab.
Revisorerne vælges forskudt for 2 årige perdioder, således der vælges én revisor. Der
vælges endvidere hvert år 2 revisorsuppleanter (1. og 2. suppleant). Alle kan genvælges.
Dagsorden for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent + referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Bestyrelsens regnskab.
5. Bestyrelsens budget, herunder fastsættelse af brugerbetaling og kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §3.
8. Valg af suppleanter jf. § 3.
9. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
10. Eventuelt. Der kan ikke vedtages noget under dette punkt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være
formanden for bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen skal offentliggøre forslagene ved opslag i Forsamlingsbygningen senest 14
dage før generalforsamlingen.
Referat af generalforsamlingen opslås i Forsamlingsbygningen senest 14 dage efter
generalforsamlingen.
§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, eller når 50
brugere fremsætter ønske herom med angivelse af grund. Indkaldelse skal ske med
mindst 14 dages varsel ved opslag i Forsamlingsbygningen.
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: (minimum).
1 Valg af dirigent + referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Behandling af det/de indkomne forslag.
Der gælder de samme regler for afvikling af den ekstraordinære generalforsamling som
den ordinære.
Referat af ekstraordinære generalforsamling opslås i Forsamlingsbygningen senest 14
dage efter generalforsamlingen.

§ 8.
Bestyrelsens regnskab.
Bestyrelsens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære
generalforsamling være revideret af 2 revisorer.
De 2 revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i Forsamlingsbygningens regnskabsbilag.
Overskud anvendes i henhold til Forsamlingsbygningens formål.

§ 9.
Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægter kræves et flertal på 2/3 af deltagerne på
generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringerne skal være fremlagt i cafeteriet senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer forudsætter SÆH-udvalgets godkendelse.

Foreningen ”Forsamlingsbygningen” blev stiftet 14. august 2013.
Vedtægtsændringer 30. marts 2015
Godkendt i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 10. februar 2015

