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VEDTÆGTER FOR MULTIHUSETS STØTTEFORENING 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Multihusets støtteforening. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune. 

 

§ 2 Formål 

1. Multihusets støtteforening har som formål at støtte Multihusets café- og klubtilbud. Herunder: 

o At nedbryde ensomhed for medlemmerne af Multihusets café- og klubtilbud ved at skabe inklude-

rende fællesskaber. 

o At arrangere og deltage i aktiviteter, arrangementer og udflugter for og i samarbejde med med-

lemmerne af Multihusets café- og klubtilbud med fokus på at imødekomme disses behov. Her-

iblandt at udbyde sundhedsfremmende og netværksskabende tilbud.   

o At fremme handlekraft gennem frivilligt engagement.  

2. Støtten skal afstemmes med ledelsen af Multihuset, og støtten skal ske i overensstemmelse med den soci-

alfaglige praksis, der er i Multihuset.  

 

§ 3 Medlemskab og kontingent 

1. Alle over 18 år som ønsker, at støtte en frivillig indsats til fordel for medlemmerne af Multihusets café- og 

klubtilbud kan blive medlem af støtteforeningen. 

2. Multihusets støtteforening har to ligestillede medlemsskabstyper: 

1. Kontingentmedlemsskab: Erklæret medlemskab af Multihusets støtteforening og betaling af som 

minimum et månedligt kontingent. Generalforsamlingen fastsætter kontingentstørrelsen.  

2. Handlingsmedlemsskab: Afgivelse af en handlingserklæring og erklæret medlemskab af Multihu-

sets støtteforening. I dette medlemskab bidrager man ikke med penge men med sine handlinger. 

Det betyder, at man lover foreningen – og én selv – at man vil gøre en forskel for eksempel gen-

nem ens frivillige arbejde. Det kan være, at man skriver på sin handlingserklæring, at man vil 

hjælpe støtteforeningen med afholdelse af aktiviteter, eller det kan være, at man sætter sig for at 

smile til alle, man møder på sin vej. 

3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til Multihusets støtteforening. Kontingentmedlemsskabet op-

hører, hvis et medlem ikke har betalt kontingent i tre måneder. Det vil være muligt for det pågældende 

medlem at blive handlingsmedlem, hvis der udfyldes en handlingserklæring. 

4. Medlemmer skal oplyse en gyldig e-mailadresse eller et telefonnummer, som kan anvendes til foreningens 

kommunikation med medlemmerne.  
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§ 4 Generalforsamling 

1. Støtteforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af maj 

måned. Senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse indkaldes alle medlemmer. Derudover hæn-

ges der et opslag op i Multihuset. 

2. Alle medlemmer af Multihusets støtteforening har ret til at deltage i generalforsamlingen, er stemmeberet-

tigede og valgbare.  

3. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Forpersonen eller bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter til godkendelse 

4. Godkendelse af regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.  

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt 

  

4. Alle valg er gældende for 1 år ad gangen. 

5. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En stemmeberettiget kan begære 

skriftlig afstemning. Undtaget fra simpel stemmeflerhed er dog afstemninger i forbindelse med ændringer 

af disse vedtægter og opløsning af støtteforeningen. Hertil kræves kvalificeret flertal med 2/3 flertal af de 

fremmødte stemmeberettigede. 

6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt halvdelen af bestyrelsen eller halvdelen af Multihu-

sets støtteforenings stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsam-

ling skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 

 

§ 5 Bestyrelse 

1. Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne.  
2. Bestyrelsen består af minimum tre og maksimum syv bestyrelsesmedlemmer. På den ordinære gene-

ralforsamling vælges op til fem af de syv bestyrelsesmedlemmer. De sidste bestyrelsesmedlemmer ud-
peges af henholdsvis Multihusets ledelse og af Multihusets brugerråd. Det bestyrelsesmedlem, der er 
udpeget af Multihusets ledelse, er samtidig foreningens kasser.  

3. Bestyrelsen vælger selv hvert år forperson og næstperson. 
4. Der vælges op til to suppleanter på den ordinære generalforsamling.  
5. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 1 årig periode på hver ordinær generalforsamling. 
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Suppleanter kan 

deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.  Bestyrelsen kan endvidere tillade observatører at del-
tage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.  

7. Beslutninger tages i samråd, men hvis der opstår uenighed, tages de ud fra simpelt stemmeflertal. Ved 

stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. 

8. Ved frafald eller efter behov konstituerer bestyrelsen sig selv uden afholdelse af ekstraordinær general-

forsamling.  
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§ 6 Bestyrelsens opgaver 

Det er bestyrelsens opgave at: 

1. Arrangere og deltage i aktiviteter og udflugter for og i samarbejde med medlemmerne af Multihusets 

café- og klubtilbud.  

2. Søge fondsmidler 

3. Sikre medlemshvervning. 

 

§ 7 Tegningsret 

1. For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue. Bestyrelsen hæfter således ikke personligt 

for foreningens økonomiske forpligtelser.  

2. Foreningen tegnes af kassereren. 

3. Foreningen kan ikke optage lån/stifte gæld. 

 

§ 8 Økonomi 

1. Støtteforeningens regnskabsår følger kalenderåret. 

2. Årsregnskabet godkendes af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling.  

3. Støtteforeningens midler kan kun anvendes til brug for medlemmer af Multihusets café- og klubtilbud samt 

støtteforeningen selv.    

4. Kassereren har ansvaret for økonomien. Det er kassererens ansvar løbende at holde bestyrelsen underrettet 

om økonomien samt at udarbejde regnskab og status til generalforsamlingen, ligesom det er kassererens 

ansvar at søge midler og afrapportere bevilling af disse.  

5. Donationer er velkomne og kan indbetales til foreningen løbende. 

 

§ 9 Vedtægtsændringer 

1. Vedtægterne kan kun ændres på den ordinære generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de på generalforsam-

lingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.  

2. Hvis der på den ordinære generalforsamling er simpelt flertal for vedtægtsændringer, uden at kravet om 

kvalificeret flertal er opnået, kan vedtægtsændringerne vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 

med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. En ekstraordinær generalforsamling indkal-

des som angivet i §4, stk. 6. 

3. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før den ordinære generalfor-

samling. De indkomne forslag skal offentliggøres for foreningen to uger før generalforsamlingen. 

4. Kan indkaldes til ekstraordinær hvis halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt 

 

§ 10 Opløsning af Multihusets støtteforening 

1. Opløsning af Multihusets støtteforening kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede på 

generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den førstnævnte 

betingelse ikke opfyldt, skal bestyrelsen senest 14 dage efter indvarsle til ekstraordinær generalforsamling. 

Såfremt forslaget vedtages på den ekstraordinære generalforsamling med simpelt flertal, er dette afstem-

ningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer. 
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2. Hvis Multihusets støtteforening opløses, overføres dens aktiver m.v. til Multihusets café- og klubtilbud, med-

mindre der er krav om tilbagebetaling fra andre offentlige eller private fonde og puljer.  

 

 

Nærværende vedtægter er godkendt på Multihusets støtteforenings stiftende generalforsamling d. 07.09.2020 
 

 

___________________________________                                                            ___________________________________     

Dirigent      Kasser 

 

 

 

___________________________________     

                      Souschef i Multihuset 


