
VEDTÆGTER 

 
for 

 

 Youngbeing 
 

 
1. Foreningens navn og hjemsted  

1.1. Foreningens navn er Youngbeing.  

2. Formål  

2.1. Foreningens formål er at arbejde for og hjælpe foreningens medlemmer med at udvikle sig selv, samt hertil 
beslægtede almennyttige formål.  

3. Medlemskreds  

3.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at deltage.  
3.1.1. Det er et krav at være medlem af foreningen, Youngbeing, for at kunne deltage i fritidsforløb. Beløbet 
indbetales sammen med deltagerbetaling inden opstart. 

3.2.  Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har 
betalt kontingent.   

3.3.  Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formandskab med øjeblikkelig virkning. 
Såfremt medlemmet er tilmeldt en eller flere af foreningens aktiviteter, sker udmeldelse pr. første hverdag efter 
afslutningen af den pågældende aktivitet eller forløb.   

3.4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert 
regnskabsår.    

4. Generalforsamlingen  



4.1. Generalforsamlingen har, indenfor de af foreningens vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i 
foreningens anliggender.   

4.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 5 måneder efter afslutningen af selskabets 
regnskabsår.   

4.3. Generalforsamlingen indkaldes af direktionen ved brev eller e-mail til kapitalejeren på den i ejerbogen 
angivne adresse med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel   

4.4. Alle generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune og/eller elektronisk.   

4.5. Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har 
betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.   

4.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af stemmetæller 
2. Valg af dirigent  
3.Formandskabets beretning   
4.Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent  
7.Godkendelse af budget og formandskabets vederlag.  
8.Valg af formandskab 

9. Valg af revisor 
10. Eventuelt   

4.7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formandskabet i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet skal være formandskabet i hænde 
senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.   

4.8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.   

4.9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning anvendes hvis blot ét medlem kræver det.    



4.10. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skrift- lig 
afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer svarende til det antal personer, der skal 
vælges.  

5. Ekstraordinær generalforsamling  

5.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når 
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne 
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandskabets 
kundskab.   

5.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.   

6. Foreningens daglige ledelse  

6.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af formandskabet, der består af 2 medlemmer.   

6.2. Formandskabet vælges af generalforsamlingen for en 3-årig periode.   

6.3. Formandskabet leder foreningen i overensstemmelse foreningens vedtægter. Formandskabet fastsætter i 
øvrigt selv sin forretningsorden.   

7. Økonomi, regnskab og revision  

7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra den stiftende 
generalforsamling til d. 31. december 2018.   

7.2. Foreningens regnskab føres af formandskabet, der tillige fører medlemsregister. Disse opga- ver kan 
behandles af tredjemand efter formandskabets skøn.   

7.3. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges på generalfor- samlingen for 
en periode på ét år ad gangen.   

8. Tegningsregler og hæftelse 8.1. Foreningen tegnes af et medlem af formandskabet.  

8.2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom eller indgåelse af lejekontrakter, tegnes 
foreningen af 2 medlemmer af formandskabet.   



8.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen.   

9. Vedtægtsændringer  

9.1.  Foreningens vedtægter kan alene ændres med 2/3 flertal en generalforsamling hvor ændringerne gyldigt 
fremgår af dagsordenen.   

9.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling hvorpå de vedtages.   

10. Opløsning  

10.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende gene- 
ralforsamlinger.   

1.0.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tildeles en forening med almennyttigt formål. Beslutning 
om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling efter forudgående indstilling 
fra formandskabet.   

11. Vedtagelse og ændringer  
 

11.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 1. februar 2019.  

Dato:  
 

_________________________________  
Vicky Albertsen-Kornblit, Dirigent  

 


