Vedtægter
For
Aktive Birkerød Seniorer

§ 1. Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Aktive Birkerød Seniorer (ABS) Med hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er gennem undervisning og aktiviteter, primært i dagtimerne, at give folkepensionister,
efterlønsmodtager og andre ældre borgere muligheder for at opnå en bedre livskvalitet.
Foreningen varetager primært de aktiviteter som andre foreninger ikke varetager i Birkerød.
§ 3. Foreningen
ABS er en upolitisk, selvstændig forening, der samarbejder med idræts- og ældreorganisationer m.v.
Som medlemmer optages pensionister, efterlønsmodtagere og andre ældre borgere. Der er ingen andre
begrænsninger i adgang til at deltage i ABS- aktiviteter.
§ 4. Organisation
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har stemmeret.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamling, og afgår efter tur.
Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år, efter første år afgår 2 medlemmer efter lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 5. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
General forsamlingen indkaldes mindst 4 uger før afholdelsen ved opslag på aktivitet stederne og ved
meddelelse på hjemmesiden.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller mindst
1/3 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme varsel som ordinære generalforsamlinger.
Ved indkaldelse skal fremsættes hvilke emner der ønskes behandlet.
Såfremt der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af medlemmer er bestyrelsen herefter forpligtet at
udsende indkaldelse seneste 14 dage efter.

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandsberetning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent/medlemmers aktivitets bidrag.
Forslag fra medlemmer.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamling, skal
skriftligt tilsendes bestyrelsen 2 uger før afholdelsen af ordinær generalforsamling.
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§ 6. Bestyrelsen
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Bestyrelsen repræsenter foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder, som
over for andre foreninger.
Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen
trufne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendig, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller
næstformanden.
§ 7. Økonomi
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle anerkendte udgifter.
Kassebeholdningen skal henstå på konto i postgiro eller bank.
Indestående på kontoen kan kun hæves af formanden eller kassereren.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 8. Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer betegnes de medlemmer som er fyldt 80 år og som forinden har været aktiver
medlemmer i mindst 2 år.
Æresmedlemmer er fritaget for deltagerbidrag i gymnastik.
§ 9. Foreningens ophør
Foreningens ophør kan på en ekstraordinær generalforsamling vedtages såfremt ¾ af deltagerne stemmer
herfor.
Ved ophør destineres egenkapitalen til erstatning for løntab hos instruktørerne, svarende til 3 måneders
gage. Eventuelt overskud herefter doneres til Ældresagen.
§ 10. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan på en ekstraordinær generalforsamling vedtages såfremt 3/4 af deltagerne stemmer
herfor.
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