VEDTÆGTER FOR VETERANHJEM KØBENHAVN

Vedtægter
for
Veteranhjem København
Navn og hjemsted.
§ 1 Stk.1 Foreningens navn er Veteranhjem København. Foreningens hjemsted og adresse er: Veteranhjem København,
Roskildevej 54, 2000 Frederiksberg.
Formål.
§ 2. stk. 1. Foreningens formål er, at danne den organisatoriske ramme for at vælge en bestyrelse, som skal drive
Veteranhjem København, med ansvar for alle aspekter, forbundet med drift af Veteranhjemmet.
Stk. 2. Endvidere er foreningens formål at:
· Virke som samlingspunkt for organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter ideen bag veteranhjemmet og vil
bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får opbakning og anerkendelse.
· Udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering af frivillige hjælpere, der skal varetage betjening af
veteranhjemmets gæster og husets drift i dagligdagen.
· Udbrede kendskabet til veteranhjem og ideerne bag.
· Arbejde for, at Veteranhjemmet i København bliver et kendt og agtet sted.
Stk. 3. Veteranhjem København skal være et uformelt mødested for alle veteraner, som har været udsendt af Folketinget
i international tjeneste. Der skal lægges vægt på løbende at udvikle de bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge,
kammeratstøtte, fortsat kammeratskab og sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse
målgruppers særlige ønsker og behov kan opfyldes bedst muligt.
Stk. 4. Foreningen er en selvstændig, uafhængig samt upolitisk almennyttig forening under Fonden Danske
Veteranhjem.
Medlemmer, kontingent, indtægter mv.:
§ 4 Stk. 1. Bestyrelsen kan optage personer, foreninger, fonde, virksomheder mv., som medlemmer såfremt de
pågældende støtter foreningens formål.
Stk. 2. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere eller afvise at optage et medlem, hvis det vurderes, at pågældende er eller kan være
til skade for Veteranhjem København, dets omdømme eller for omdømmet for veteraner som helhed, eller på anden
måde i ord eller handling udviser en adfærd, der må anses uforeneligt med medlemskab af foreningen eller dens formål.
Stk. 4. For at et medlemskab er gyldigt, kræves det at kontingentet for indeværende regnskabsår er indbetalt, senest en
måned før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Nye medlemmer, der ikke er optaget inden denne frist, opnår
først stemmeret på generalforsamlingen det følgende år.
Stk. 5. Ekskluderes et medlem af andre grunde end kontingentrestance, eller afviser bestyrelsen at optage nogen som
medlem, kan den ekskluderede eller den afviste forlange beslutningen forelagt på førstkommende generalforsamling.
Stk. 6. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til medlemskartoteksføreren. Indbetalt medlemskontingent
tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Kontingent, m.v.
§ 5. Stk.1. Generalforsamlingen fastsætter en kontingentsats (sats 1) for personlige medlemmer og en anden (sats 2) for
virksomheder, organisationer, institutioner, foreninger og tilsvarende.
Stk. 2. Udover medlemskontingenter kan Foreningen desuden modtage frivillige donationer. Bestyrelsen kan tillige
skabe indtægter til Veteranhjemmet ved fx salg af støttegenstande, samt ved internt at sælge fødevarer, drikkevarer mv.
De således indsamlede midler skal anvendes til formål, snævert forbundne med det i § 2 nævnte formål med foreningen.
Bestyrelsen – Foreningens ledelse.
§ 6. Stk. 1. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, til at varetage den daglige ledelse af Veteranhjem København.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges af generalforsamlingen for en
periode af to år ad gangen. I ulige år vælges bestyrelsesformanden og 3 medlemmer, mens 3 øvrige medlemmer vælges
de lige år. Genvalg kan finde sted. Fonden Danske Veteranhjem har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer selv de øvrige poster. Generalforsamlingen vælger desuden to suppleanter for et år af gangen.
Bestyrelsen kan yderligere supplere sig med eksterne konsulenter.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes referater fra bestyrelsesmøderne.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller
næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de bestyrelsesmedlemmer, der er mødt op. Står
stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Stk. 5. Bestyrelsen bemyndiges til at fastlægge regler for brugen af Veteranhjem København inden for de generelle
formål, der er fastsat med veteranhjemmene; herunder at fastsætte regler, der giver mulighed for at bortvise enhver
person fra veteranhjemmet ved alvorlige overtrædelse af disse regler. Ligeledes bemyndiges bestyrelsen til at vedtage,
at grovere overtrædelser af disse regler kan medføre karantæne fra veteranhjemmet.
Stk. 6. Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg og arbejdsgrupper til at varetage særlige opgaver. Medlemmerne
behøver ikke være valgt ved afstemning eller lignende. Bestyrelsen skal dog udstikke de organisatoriske rammer, evt.
økonomiske rammer, og så vidt muligt en afgrænsning af opgaverne i forhold til andre udvalg mv. Desuden bør
bestyrelsen så vidt muligt udpege et bestyrelsesmedlem som kontaktperson i de enkelte udvalg.
§ 7. Stk. 1. Personer, der bestrider tillidsposter i Veteranhjem København skal altid leve op til den agtelse og værdighed,
som kan forventes af personer i lignende positioner.
Tegningsret og hæftelse:
§ 8. Stk.1. Foreningen tegnes af formanden og et andet af foreningens bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan
meddeles prokura til foreningens kasserer, til at foretage de fornødne ind- og udbetalinger samt overførsler af beløb,
som er nødvendige og sædvanlige i et Veteranhjem.
Stk.2. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter overfor tredjemand alene med sit indbetalte kontingent, som er
fastsat af generalforsamlingen.
Foreningens økonomi.
§ 9. Stk.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes af Fonden Danske Veteranhjem.
Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og det reviderede regnskab skal underskives
af formand, Direktøren for Fonden Danske Veteranhjem samt af Fonden Danske Veteranhjems revisor.
Stk. 2. Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for, at veteranhjemmet drives økonomisk forsvarligt, og i så
høj grad som muligt efter veteranerne og deres pårørendes forskelligartede ønsker og behov.
Stk. 3. Det reviderede, underskrevne årsregnskab fremlægges til gennemsyn på veteranhjemmet senest 14 dage før
den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Generalforsamlinger:
§ 10. Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af april måned. Dato for generalforsamlingen skal bekendtgøres minimum 30 dage før.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes via E-mail med mindst 14 dages varsel, på veteranhjemmets hjemmeside samt
ved opslag på veteranhjemmet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt navnene på de
personer, der er opstillet til valg.
Stk. 3. Et forslag kan kun vedtages på en generalforsamling, såfremt det er nævnt i indkaldelsen. Forslag til opstilling af
personer til bestyrelsesvalg, valg af formand samt andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde, senest tre uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Dagsordnen for den ordinære generalforsamling:
· Valg af dirigent og referent – samt stemmetællere.
· Formandens beretning.
· Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab.
· Orientering om budget for kommende regnskabsperiode, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
· Forslag fra bestyrelsen og / eller indkomne forslag fra medlemmerne.
· I ulige år, valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.
· I lige år, valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
· Hvert år valg af 1. og 2. suppleanter.
· Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling.
§ 11. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens
medlemmer eller mindst 20 % af foreningens medlemmer forlanger dette med angivelse af en begrundelse samt en
dagsorden. Ved ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes om hastesager, kan fristen i § 10. Stk. 2. dog fraviges,
såfremt det sikres, at forberedelserne til generalforsamlingen kan gennemføres på forsvarlig og grundig vis.
Valg mv. - Generalforsamling.
§ 12. Stk. 1. Alene medlemmer har adgang til generalforsamlingen samt til at fremsætte forslag, og til at stemme på
generalforsamlingen. Gyldigt medlemskort skal forevises på forlangende. Personer der er indbudt af bestyrelsen har
adgang til at deltage og kan få ordet på generalforsamlingen.
Stk. 2. Hvert medlem har én stemme. Afstemning om forslag sker normalt ved håndsoprækning. Dog skal afstemning
ske skriftligt, såfremt dette besluttes af dirigenten eller mindst 5 medlemmer beder om det, eller dirigenten skønner der
kan være tvivl om afstemningens resultat.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev.
Generalforsamlingens beslutningskompetence.
Stk. 3. Generalforsamlingen tager beslutninger ved simpelt flertal, undtagen ved vedtægtsændringer, jf. § 12 eller ved
beslutning om foreningens opløsning, jf. § 13. Ugyldige eller blanke stemmer tæller ikke som afgivne stemmer.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger dirigent og referent. Der skrives referat, som skal underskives af dirigenten,
referenten og bestyrelsesformanden. Referatet skal offentliggøres ved opslag eller fremlæggelse i veteranhjemmet eller
på veteranhjemmets hjemmeside, senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Senest 2 måneder efter
generalforsamlingen skal referatet være fremsendt til de medlemmer, der har oplyst en E-mail adresse.

Vedtægtsændringer.
§ 13. Stk. 1. Tillæg til eller ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Opløsning af foreningen.
§ 14. Stk.1. Beslutning om opløsning af foreningen træffes efter samme regler som i § 13. Alle aktiver, bortset fra de
likvide midler tilfalder Fonden Danske Veteranhjem.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler gå til formål, der er nært beslægtet med foreningens formål.
Generalforsamlingen beslutter nærmere, hvilke formål, foreningens midler, skal overdrages til.
Ikrafttræden.
§ 15. Stk.1. Nærværende Vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen, den 03. december 2013 og
erstatter vedtægter for Veteranhjem København, vedtager på generalforsamlingen den 19. Marts 2013.

