Kolonibandens vedtægter
§1 navn, hjemsted mv.
Foreningens navn er Kolonibanden.
Foreningens hjemsted er i Høje-Tåstrup Kommune med følgende adresse:
Brostrædet 1
Reerslev
2640 Hedehusene
§2 Foreningens formål
Det er foreningens formål årligt at arrangere og afholde kolonier for skolebørn med tilknytning til
Høje Tåstrup kommune og aktiviteter knyttet hertil. Kolonien er et frivilligt socialpædagogisk
tilbud til alle børn i skolealderen og der er tilbydes aktiviteter, der er alderssvarende og tilpasset
forskellige udviklingstrin.
Koloniens sigte er at der er plads i fællesskabet til alle - også de børn, der står udenfor fællesskabet
af forskellige årsager. Sigtet er dels at hjælpe alle børn til at være en del af et forpligtende
fællesskab, få øget selvværd og at styrke alle medlemmernes muligheder, evne og lyst til at tage
ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Lederne består i videst
muligt omfang af socialpædagogisk personale eller personer, der har tilegnede sig særlige relevante
kompetencer i forhold til at arbejde med børn.

§3 Medlemmerne
Enhver kan optages som aktivt medlem. Man forpligter sig til at overholde de til enhver tid for
foreningens gældende love.
Medlemskab forudsætter som udgangspunkt medlemsindbetaling, men kan fraviges såfremt det
ikke vurderes hensigtsmæssigt. Dette håndteres på enkeltsagsniveau.

§4 Ledelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 personer. Bestyrelsen tegner foreningen i alle
foreningens anliggender. Formanden kan dog i pressende tilfælde handle alene, men skal så
redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Næstformanden skal, når formanden er forhindret, påtage sig de pligter der ellers påhviler
formanden.
Det påhviler bestyrelsen, at føre beslutningsprotokol for samtlige bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger.
§5 Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige medlemmer, der på generalforsamlingens dato er
fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 30 dage eller forældre til medlemmer
der opfylder disse betingelser. Alle der er valgt på sidste generalforsamling er automatisk passivt
medlem af foreningen.

Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal bland de fremmødte de forslag, der er
forelagt. Dog kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte for vedtagelse af nye vedtægter eller
ændringer af de bestående. Ændringer af love og vedtægter skal godkendes på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling.
§6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes hvert år i januar måned.
Indvarsling sker via mail til medlemmerne mindst 14 dage før afholdelsen.
Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand eller dennes
stedfortræder i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Skriftligt valg skal foretages, såfremt ét medlem kræver det.
Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, er valgbar til bestyrelsen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kasseren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Indkomne skriftlige forslag.

6. Valg af:
a) Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
b) Til varetagelse af foreningens økonomi vælges 1 kasserer 1 år ad gangen.
d) Hvert år vælges 1 revisorer samt 1 revisorsuppleant for en 1 årig periode.
7. Eventuelt.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen, når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer har fremsendt skriftlig
begæring med angivelse af de emner, man ønsker behandlet.

Generalforsamlingen skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.
§8 Økonomi
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kasseren skal føre et specificeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter, og på den
ordinære generalforsamling fremlægge det revisionsgodkendte driftsregnskab og status til
godkendelse.

Kasseren og formanden i forening eller kasseren og ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i
forening tegner foreningen i økonomiske forhold.
§9 Opløsning
Forslag om foreningens opløsning skal behandles på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Opløsning kan kun finde sted, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer skriftligt herfor.
Ved opløsning overføres klubbens eventuelle formue og aktiver, herunder til redskaber, til
julemærkefonden til støtte for de danske julemærkehjem. Forslag hertil fremlægges af bestyrelsen
og godkendes af generalforsamlingen.

Således vedtaget den 10. februar 2016

