
  

 Vedtægter for ”Mødestedet”, CVR 35 176 241, c/o Seniorhus Odense,  
Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C. 
  
Mødestedets formål:  
At etablerer 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, dog med en mindre 
brugerbetaling. Mødestedet etablerer også foredrag og entertainere af forskelligartethed fra interne og 
eksterne aktiviteter.  
 

Betingelser for deltagelse i Mødestedet:  
Som deltager af Mødestedet kan optages alle der aktivt vil deltage og arbejde med vort formål.  
 

Gebyr for deltagelse:  
Der opkræves ikke kontingent, men et gebyr for hver gang man møder/ deltager i en aktivitet.  
Tovholderne kan dog beslutte at opkræve gebyr for en sammenhængende periode. 
 

Regnskab og revision:  
Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet fremlægges ved den ordinære generalforsamling.  
Mødestedets midler opbevares på en bankkonto, og administreres af Mødestedets bestyrelse.  
 

Generalforsamling:  
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.  
Alle tovholdere som repræsenterer en aktivitet indkaldes med minimum 14 dages varsel.  
Det er tovholdernes pligt at orienterer deltagerne i deres aktiviteter, således at de fremkommer med  
en redegørelse af aktivitetens resultater og synspunkter.  
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før 
generalforsamlingen.  
 

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

2. Bestyrelses 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.  

7. Eventuelt.  
 

Stemmeret og afstemning:  
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte tovholdere/koordinerende tovholdere.  
Tovholderne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen  
foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af Mødestedet.  
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte. Forslag til opløsning 
eller ændring af Mødestedets formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt det forlanges, skal afstemningen ske skriftlig.  



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.  
 

Bestyrelsen:  
Mødestedets daglige ledelse ligger hos bestyrelsen der består af 5 medlemmer.  
Bestyrelsen er på valg for 2 år ad gangen.  Genvalg kan ske.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv.  
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem  
forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.  
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.  
Bestyrelsesmøder afholdes minimum en gang/måned.  
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere en deltager/bruger, hvis der findes særlig anledning dertil, men 
vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved førstkommende generalforsamling.  
 

Foreningens ophør:  
Forslag til opløsning eller ændring af Mødestedets formål/vedtægter kan kun ske på en særlig indkaldt 
generalforsamling. 2/3 af tovholderne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte 
stemmeberettigede tovholdere skal stemme for forslaget.  
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal tovholdere, indkaldes til en ny generalforsamling,  
og der kan her træffes beslutning med simpelt flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.  
I tilfælde af Mødestedets opløsning tilfalder formue/overskud Seniorhus Odense.  
 
Mødestedets  bestyrelse 31. marts  2017.  
 
  


