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1. Mødestedets formål. 
Mødestedets formål er at etablere forskelligartede aktiviteter i og sammen med Seniorhus Odense for 60+ i 
Odense kommune.  
Aktiviteterne skal indeholde et socialt element og bygge på frivillig ulønnet arbejde. 
 

2. Mødestedets organisation. 
Aktiviteterne ledes af tovholdere. 
Der opkræves et gebyr for hver gang man møder/ deltager i en aktivitet. 
Tovholderen organiserer betalinger af gebyr til Mødestedet. 
Mødestedets bestyrelse og tovholderne kan dog beslutte at opkræve gebyr for en sammenhængende 
periode. 
Mødestedet kan arrangere foredrag og andre aktiviteter for fællesskabet i Seniorhus Odense. 
 

3. Brugere af Mødestedet. 
Som bruger af Mødestedet kan optages alle, der aktivt vil deltage og arbejde med Mødestedets formål. 
 

4. Bestyrelsen:  
Mødestedets daglige ledelse ligger hos bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. For at sikre en 
kontinuerlig afgang, afgår det ene år to medlemmer og det næste år tre medlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.  
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.  
Bestyrelsesmøders antal aftales i bestyrelsen.  
Mødestedets midler opbevares på en bankkonto og administreres af Mødestedets bestyrelse. 
Regnskabsåret er kalenderåret, og det reviderede regnskab fremlægges ved den ordinære 
generalforsamling. 
 

5. Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 
Alle tovholdere indkaldes med minimum 14 dages varsel.  
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før 
generalforsamlingen.  
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling udsendes til tovholderne og indeholder følgende 
punkter. 
1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Fremlæggelse af regnskab og budget.  



4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Fastlæggelse af gebyr for deltagelse i aktiviteter.  

6. Valg af Mødestedets bestyrelse.  

    Valg af to suppleanter. 

    Valg af revisor. 

7. Eventuelt.  
 

Stemmeret og afstemninger. 
De fremmødte tovholdere har stemmeret til generalforsamlingen. 
En tovholder har én stemme til Mødestedets generalforsamlinger. 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte tovholdere ved simpelt flertal. 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det. 
Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt det forlanges, skal afstemninger foregå skriftligt. 
 

6. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af Mødestedets 
stemmeberettigede tovholdere skriftlig fremsætter begæring herom til Mødestedets bestyrelse, med 
angivelse af dagsorden.  
 

7. Foreningens ophør. 
Opløsning af Mødestedet skal ske på en generalforsamling. 
2/3 af tovholderne skal være fremmødt og mindst 3/4 af de fremmødte tovholdere skal stemme for 
forslaget.  
Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal tovholdere til stede, indkaldes der til en ekstraordinær 
generalforsamling, og der kan her træffes beslutning med simpelt flertal, uden hensyn til de fremmødtes 
antal.  
I tilfælde af Mødestedets opløsning tilfalder formuen Seniorhus Odense.  
 
Således vedtaget på generalforsamlingen 3. september 2021 
 


