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Vedtægter for Støtteforeningen Halsnæs 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1: Foreningens navn er Støtteforeningen Halsnæs. 

Stk. 2: Støtteforeningens hjemsted er Halsnæs Kommune. 

 

§ 2 Formål 

 

Stk. 1: Støtteforeningens formål er at skaffe midler til uddeling blandt humanitære, 

sociale og kulturelle foreninger med almen nytte, i Halsnæs kommune. 

For at opfylde formålet kan støtteforeningen gennemføre egne aktiviteter. 

Aktiviteter og arrangementernes form vedtages alene af bestyrelsen. 

 

Stk. 2: Støtteforeningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktiviteter 

skaber grundlag for at støtte formålet, hvorimod det ikke er et formål at fremme med-

lemmernes økonomiske interesser. 

 

§ 3 Medlemsforhold 

Stk. 1: Som medlemmer af støtteforeningen kan alle interesserede som er fyldt 18 år 

optages. Bestyrelsen kan egenrådigt dog afslå en anmodning om medlemskab, såfremt 

saglige grunde måtte tale herfor. 

 

§ 4 Kontingent 

Stk. 1: Kontingentet fastsættes alene af generalforsamlingen. 

Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent via mail, og er gældende for kalenderåret. 

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at 

være blevet rykket én gang, slettes det pågældende medlem automatisk. 

 

§ 5 Ordinær generalforsamling  

Stk. 1: Generalforsamlingen er støtteforeningens øverste myndighed. 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april må-

ned, såfremt der ikke er afsæt af force majeure. 

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel via mail 

og på hjemmesiden radioklubben.dk og kan ligeledes annonceres i lokalavisen. Med-

lemmer uden e-mail henvises alene til info på hjemmesiden. Bestyrelsen kan selv frem-

sætte forslag. 
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Den endelige dagsorden foreligger på hjemmesiden senest to uger før generalforsam-

lingen på samme måde som indkaldelsen. 

Dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der 

skal foretages, og et af revisors revideret regnskab for året. 

Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 

 

 

1) Valg af dirigent samt 2 stemmetællere. 

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år. 

4) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent for det kom-

mende år. 

5) Behandling af indkomne forslag. 

6) Valg til bestyrelsen. 

a) Valg af formand (Lige år). 

b) Valg af kasserer (ulige år). 

c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

d) Valg af to suppleant. 

7) Valg af én revisor og én revisorsuppleant. 

8) Eventuelt. 

 

 

Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt kontin-

gent, og der ved generalforsamlingens afholdelse er fyldt 18 år. 

Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af frem-

mødte. 

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, 

og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 8: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning 

om opløsning kræves almindeligt flertal. 

Stk. 9: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år. 

Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skrift-

lig afstemning. 

  

 

 



Støtteforeningen Halsnæs cvr.nr. 379 097 93 

Side 3 af 4 
 

 

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når der skønnes be-

hov herfor. En ekstraordinær generalforsamling gennemføres efter reglerne, såfremt 

der ikke er afsæt af force majeure. 

Stk. 2: Endvidere kan et minimum på to tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt 

over for bestyrelsen begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med an-

givelse af de punkter, der kræves behandlet. 

Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. 

Såfremt indkaldelsen sker på baggrund af medlemskrav herom, skal generalforsamlin-

gen afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse. 

 

§ 7: Bestyrelsen 

Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. 

Stk. 2: Bestyrelsen varetager støtteforeningens daglige ledelse.  Ansøgninger om støtte 

behandles og besluttes alene af foreningens bestyrelse. 

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for et år. Formanden og kasserer 

vælges på skift for to år. 

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. 

 

§ 8 Regnskab og revision 

Stk. 1: Støtteforeningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskabet. Regnskabet skal indeholde resultatop-

gørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres af revisor valgt på general-

forsamlingen og skal godkendes af generalforsamlingen. 

Stk. 4: Revisor skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabs-

mæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revi-

sor skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til 

at påse bogføring og bilag for at konstatere at alle foreningens beholdninger er til stede. 

§ 9 Tegningsret og hæftelse 

Stk. 1: Støtteforeningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med mindst ét 

bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan foretage alle di-

spositioner. Foreningen kan ikke optage lån eller stifte gæld, uden at der ændres i disse 

vedtægter. 

Stk. 2: Der påhviler ikke støtteforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler støtteforeningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke 

for disse forpligtelser.  
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§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to 

tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.  

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om ved-

tægtsændringer.  

§ 11 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om støtteforeningens opløsning kræver vedtagelse på en ekstraordi-

nær generalforsamling.  

Stk. 2: Støtteforeningens evt. aktiver tilfalder ved ophør plejehjem/plejeboliger og hos-

pice i tidligere Frederiksværk Kommune, som kommunen geografisk så ud den 1. januar 

2005. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.  

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af støtteforeningen vælger den afsluttende general-

forsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.  

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 19. marts 2022 
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