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 Vedtægt for Folkeuniversitetet i Frederikssund 

            Kapitel 1. Navn, hjemsted, administrativ tilknytning og formål. 

§ 1                                                                                                                                                                  

Folkeuniversitetet i Frederikssund er en forening, som er omfattet af folkeoplysningsloven.  

Folkeuniversitetet i Frederikssund er hjemmehørende i  Frederikssund kommune.  

Folkeuniversitetet i  Frederikssund er tilknyttet en Folkeuniversitetsafdeling eller Komitestyrelsen 

efter eget valg, jfr. § 12. 

§ 2                                                                                                                                                                 

Folkeuniversitetet i Frederikssund har til formål gennem alment tilgængelige kurser,  

forelæsninger og ekskursioner at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater, samt 

fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 

13, Folkeuniversitetet. 

Kapitel 2. Medlemsforhold 

§ 3 

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der over for bestyrelsen fremsætter anmodning 

derom, og som kan tilslutte sig foreningens formål. Ved optagelsen kan der opkræves kontingent, 

hvis det er besluttet på en generalforsamling, jfr.  § 12. 
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Kapitel 3. Bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar 

§ 4                                                                                                                                                                                  

Foreningen ledes af en bestyrelse på  9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, jfr. § 12.  

Valgperioden  er 2 år. Der vælges 4 medlemmer i lige år og  5 medlemmer i ulige år. Der kan 

indvælges suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne; valgperioden er 1 år. Der bør tilstræbes en 

afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd både blandt bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan inddrage andre af foreningens medlemmer i 

løsningen af ad hoc opgaver. 

§ 5                                                                                                                                                                                 

Bestyrelsens opgaver er 

-  at tilrettelægge og gennemføre arrangementer i overensstemmelse med foreningens formål, og 

- at godkende årsberetning, regnskab og budget. 

§ 6                                                                                                                                                                                

Bestyrelsen skal holde mindst 4  møder om året. Eventuelle bestyrelsessuppleanter kan overvære 

møderne. Der tages referat af møderne. 

§ 7                                                                                                                                                                                     

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller 

næstformand,  er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal. Ved stemmelighed er 

formandens, respektive næstformandens stemme udslagsgivende.  Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 8                                                                                                                                                        

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Dog 

kan bestyrelsesmedlemmerne pålægges et erstatningsansvar, hvis der er lidt tab, og hvis 

bestyrelsen har handlet uansvarligt eller forsømmeligt. 

                                      Kapitel 4. Foreningens økonomiske forhold  

§ 9                                                                                                                                                                                               

Der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter.  Regnskabsåret er kalenderåret. 

Regnskabsaflæggelsen og revisionen af regnskabet skal være afsluttet senest to måneder efter 

regnskabsårets udløb. 
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                                                       Kapitel 5. Tegningsregler 

§ 10                                                                                                                                                                          

Foreningen tegnes i daglige forhold af formanden. I økonomiske forhold tegnes foreningen  af 

formanden og kassereren; ved større økonomiske dispositioner dog af  den samlede bestyrelse. 

                Kapitel 6. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling 

§ 11.                                                                                                                                                                         

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Første gang i marts 

måned 2021. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel ved udsendelse af 

dagsorden til medlemmerne. 

§ 12. Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent.                                                                                                                                                                              

2. Valg af referent.                                                                                                                                                          

3. Valg af stemmetællere                                                                                                                                                                        

4. Bestyrelsens beretning.                                                                                                                                                                           

5. Foreningens tilknytning – første gang i 2020 med virkning fra 1. januar 2021.                                                                                                                            

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.                                                                                         

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent.                                                                                 

8. Indkomne forslag (modtaget af formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse). 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                                                                         

10. Valg af revisor og revisorsuppleant                                                                                                            

11. Eventuelt. 

Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre der er tale om vedtægtsændringer eller 

nedlæggelse af foreningen. Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer forudsætter, at mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for 

forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslag. 

Referatet underskrives af dirigent og referent. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. 

§ 13                                                                                                                                                                      

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst halvdelen 
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af medlemmerne indsender skriftlig anmodning derom til formanden. Forhandlingsemnet skal 

være begrundet og fremgå af anmodningen. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til hvert medlem med  4 ugers 

varsel. Indkaldelsen skal ske senest  2  uger efter modtagelsen af anmodningen. 

                                     Kapitel 6. Foreningens nedlæggelse 

§ 14.                                                                                                                                                                                 

Nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en lovligt indvarslet generalforsamling og forudsætter,  

at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst to tredjedele af  de fremmødte 

stemmer derfor. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ved nedlæggelse af foreningen overdrages formue mv. til et folkeoplysende formål efter 

generalforsamlingens beslutning. 

------------------ 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5. december 2019 til ikrafttræden den 1. 

januar 2020. 

 

 


