Revideret på generalforsamlingen 19. Maj 2016

Vedtægter for
seniorbofællesskabet ”Ydungaard”, Værløse
Navn, formål, hjemsted
§1

Foreningens navn er seniorbofællesskabsforeningen Ydungaard. Seniorbofællesskabet er en
del af VAB og oprettes som selvstændig afdeling med egen afdelingsnummer, vedtægter og
venteliste

§2

Værdigrundlag – Seniorbofællesskabet Ydungaard baserer på en forpligtende boform, hvor vi
sammen opnår et trygt og indholdsrigt liv, i gensidig respekt og med en sund balance mellem
fællesskab og privatliv.

§3

Stk.1. Foreningens formål er at medvirke til etablering af seniorbofællesskab i grunden ved
langhuset, Kirke Værløsevej 55, 3500 Værløse.
Stk.2. Foreningens formål er at skabe socialt og kulturelt samvær mellem kommende
beboere med henblik på at lære hinanden at kende og opbygge og vedligeholde
fællesskabet. Desuden er formålet at tilvejebringe den nødvendige viden om vilkårene i et
seniorbofællesskab.

§4

Stk.1. Som medlemmer er personer, der står på den oprindelige liste A samt senere
tilkommende medlemmer på liste B l
Øvrige medlemmer står på VAB/DAB liste og betaler kontingent der.
Interesse for opskrivning henvises til DAB, samt udmelding.
Alle boligsøgende henvises til informationsudvalget, umildbart før eller efter opnoteringen.

Stk.2. VAB vedligeholder ventelisten af personer med bopæl i Furesø kommune over 55 år
og uden hjemmeboende børn.
Interessenter opnoteret som del af den oprindelige interessegruppe, kan dog være
bosiddende uden for kommunen.

§5

Nye medlemmer bør have tilegnet sig viden om seniorbofællesskaber, samt har vist interesse
og samvær.

§6

Foreningens struktur består af fællesmøder, generalforsamling og en bestyrelse samt af
nedsatte udvalg og arbejdsgrupper, der alle arbejder for foreningens formål.

GENRALFORSAMLING
§7

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og beslutninger vedtaget på
generalforsamlingen skal overholdes.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest ved udgangen af maj måned.
Stk.3. Indkaldelse skal ske skriftligt ved mail/brev senest 4 uger før afholdelse af ordinær
generalforsamling. Indkaldelsen indeholder revideret regnskab, budget og dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg jfr. §9
Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Eventuelt

Stk.4. Vedtægtsændring/er samt forslag, der ønskes behandlet på ordinær
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse af
generalforsamlingen.
Stk.5. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til husstandene senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Stk.6. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig hvis mindst 50% af husstandende er
tilstede. Beslutninger på generalforsamlinger træffes med almindeligt flertal blandt de
fremmødte husstande, undtagen ændringer i vedtægter, hertil kræves 2/3-dels flertal.
Stk.7. Afstemninger foretages skriftligt, hvis mindst 1 husstand begærer det. Hver husstand
har en stemme. Der kan afgives stemme pr. fuldmagt, såfremt man er forhindret i at deltage
på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal i så fald orienteres på forhånd. Et husstand i
restance har ikke stemmeret.
Stk.8. Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referat underskrives af dirigenten og
formanden og kopi sendes til husstandene.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING8
§8
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning på generalforsamling eller
når anmodning her om, ved skriftlig fremsættes til bestyrelsen af mindst 1/4 af
medlemmerne, samt når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske inden 14
dage efter begæringens fremsættelse og indkaldelsen skal med 14 dages skriftlig varsel efter
fremgangs måde som ved den ordinære generalforsamling.

BESTYRELSEN

§9

Stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter valgt af generalforsamlingen
blandt medlemmerne:
a. Formand 2 år (vælges i lige år)
b. Kasserer 2 år (vælges i Ulige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer 2 år (vælges i lige år)
d.1 bestyrelsesmedlem 2 år (vælges Ulige år)
e. Valg af 2 suppleanter for 1 år
f. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

Stk.2. Suppleanter indtræder som bestyrelsesmedlemmer i den rækkefølge de er valgt.
Stk.3. Genvalg kan finde sted til ethvert generalforsamlingsvalgt hverv.
Stk.4. Et fraværende medlem kan vælges til bestyrelsen og som revisor, såfremt der
foreligger skriftligt tilsagn fra vedkommende før generalforsamlingens afholdelse.
Stk.5. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg blandt de berørte opstillede.
Stk.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

§ 10

Stk.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder enten
formand eller kasserer. Der holdes bestyrelsesmøde så ofte som nødvendigt.
Stk.2. Sker der ændringer i bestyrelsens sammensætning, kan bestyrelsen re-konstituere sig.
Stk.3. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder
suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk.5. På hvert bestyrelsesmøde tages der referat, der skal fremlægges og godkendes på
næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk.6. Bestyrelsens opgaver er:
-

At indkalde til fællesmøder og generalforsamling
At være ansvarlig for at fællesmødernes beslutninger/forslag følges op
At nedsætte/henstille til arbejdsgrupper om at tage bestemte sager/forslag op
At være kontaktgruppe udadtil, f.eks overfor VAB/DAB, Kommunen og andre
myndigheder

REGNSKABSÅR / KONTINGENT
§ 11

Regnskabsåret er sammenfaldende med kalenderåret.

§ 12

Kontingentet for Intern venteliste A og B fastsættes og vedtages på den ordinære
generalforsamling
. Kontingentet følger regnskabsåret. Kontingentet betales pr. husstand.
Opkræves af kassereren,

§ 13

Husstandenes indbetalinger indsættes i en bank i foreningens navn. På kontoen kan kun
hæves af kassereren eller formanden.

OPLØSNING AF FORENINGEN
§ 14

Stk.1. Foreningen kan opløses af generalforsamlingen. Hertil kræves to tredjedeles flertal.
Stk.2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler husstandene i lige store
andele.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
Værløse, den 19 maj 2016
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