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Vedtægt for Himmelev Kulturcenter 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

 Foreningens navn er Himmelev Kulturcenter. 

 Foreningens hjemsted er Himmelev skole i Roskilde Kommune. 

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen, kassereren samt en koordinator. 

 

§ 2 Foreningens formål 

 Foreningens formål er at samle befolkningen i lokalområdet på tværs af  

generationer til aktiviteter og kulturelle arrangementer. Foreningen skal tillige 

etablere et samarbejde med lokale foreninger, institutioner og interessegrupper. 

 

§ 3 Medlemskab af foreningen 

 Alle områdets borgere og andre interesserede kan optages i foreningen, når de  

vedkender sig nærværende vedtægter. Der kan ud over enkeltpersoner også optages 

husstande. Ved husstande forstås personer med samme folkeregisteradresse. 

 

§ 4 Kontingent 

 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære 

 generalforsamling. Der fastsættes kontingent for enkeltpersoner og husstande. 

Kontingentet opkræves én gang årligt. 

 

§ 5 Udmeldelse – Eksklusion 

 Udmeldelse kan til enhver tid ske til foreningens kasserer, men det indbetalte  

kontingent refunderes ikke. 

 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil.  

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens  

medlemmer har stemt for eksklusionen. 

Vedkommende skal dog inden have haft mulighed for at fremføre sit forsvar og kan 

kræve, at spørgsmålet om eksklusion kommer op på førstkommende 

generalforsamling. Dette skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 

Det ekskluderede medlem kan kun optages i foreningen ved en ny 

generalforsamlingsvedtagelse. 

 

§ 6 Ordinær generalforsamling 

 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 30. april. 

Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved mail/brev til medlemmerne.  

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før ved opslag på Kulturcentrets  

hjemmeside og ved udsendelse på mail til medlemmerne. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være  

bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslagene offentliggøres på Kulturcentrets hjemmeside. 

Alle medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. 

Hver person i husstanden har stemmeret. 

Stemmeret udøves kun ved personligt fremmøde. 

Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan kun vælges, hvis der 

foreligger et samtykke. 
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§ 7 Dagsorden 

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 1. Valg af mødeleder og referent 

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 

  budget for det kommende år 

 4. Behandling af indkomne forslag 

 5. Fastsættelse af kontingent 

 6. Valg af bestyrelse 

 7. Valg af 2-4 suppleanter til bestyrelsen 

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 9. Eventuelt 

 

§ 8 Generalforsamlings ledelse m.m. 

 Generalforsamlingen vælger sin mødeleder, som ikke må være medlem af  

bestyrelsen. Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  

jvf. dog § 14 og 15. Mødelederen bestemmer afstemningsmåden – dog skal der ske  

skriftlig afstemning ved personvalg, hvis bare et medlem ønsker det, ligesom alle  

afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 

Der udfærdiges referat fra generalforsamlingen, der godkendes og underskrives af  

mødeleder og formand. Referatet lægges efterfølgende ind på kulturcentrets 

hjemmeside. 

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal  

indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller  

krav herom til bestyrelsen. 

Derpå skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, ønsket er fremsat  

overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. 

Ved ekstraordinær generalforsamling fremsender bestyrelsen dagsorden til  

medlemmerne 1 uge før generalforsamling. 

 

§ 10 Bestyrelse 

 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Kulturcentrets aktiviteter. De vedtagne  

beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 Bestyrelsen består af 5 på en generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer og 2 

 koordinatorer. Desuden kan en repræsentant for skolens ledelse og en 

 repræsentant for Himmelev Menighedsråd, der begge er Kulturcentrets 

 samarbejdspartnere, deltage i bestyrelsesmøderne. 

De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

Alle vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted. 

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 14 år. Der kan dog højst indvælges 3 personer 

under 18 år i bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer under 18 år har ikke stemmeret og ansvar i økonomiske 

anliggender. 

Bestyrelsen kan indkalde andre til ekstraordinære opgaver. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og mødes min. 2 gange årligt.  

Der udarbejdes et beslutningsreferat, der sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer til 

godkendelse inden 8 dage. 

Vedtagelser i bestyrelsen kræver stemmeflertal. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der er ansvarlig over for denne. Udvalgene er 

forpligtede til at holde bestyrelsen orienteret om deres planer og aktiviteter. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
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§ 11 Koordinatorerne 

Koordinatorerne varetager den daglige ledelse af foreningens funktioner og 

repræsentationer.  

 

§ 12 Regnskab 

 Foreningens regnskabsår er lig med kalenderåret. 

 Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen med revisorernes  

påtegning. 

Regnskabet bekendtgøres for medlemmerne ved udsendelse på mail sammen med 

generalforsamlingens dagsorden. 

 

§ 13 Revision 

 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

 De gennemgår det samlede regnskab og forsyner regnskabet med påtegning.  

Revisorerne har til enhver tid ret til at få adgang til regnskabet. 

 

§ 14 Vedtægtsændringer 

 Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de  

afgivne stemmer er for forslaget. Forslag til ændringer i vedtægterne skal være  

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal optages på  

dagsordenen. 

 

§ 15 Foreningens opløsning 

 Foreningen kan kun opløses på en om dette emne særskilt indkaldt  

generalforsamling. Det kræves, at der er mindst 1/2 af foreningens medlemmer til  

stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en nedlæggelse af foreningen.  

Er der ikke 1/2 af medlemmerne til stede, indkaldes til en ny generalforsamling,  

hvor beslutning tages uden hensyn til antal stemmeberettigede medlemmer. Denne 

 generalforsamling kan først afholdes efter 2 uger og med et varsel på 2 uger. 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en evt. formue Himmelev skole til 

 kulturelle formål. 

 

 
Kulturcentret blev stiftet på en generalforsamling den 27. september 1995. 

Vedtægten er senest ændret og godkendt på generalforsamlingen den 30. marts 2022. 


