
VEDTÆGTER 

 
FOR 

 
 

 ”Foreningen til støtte af Farmorhuset i Vordingborg”  
  

Forord:  
 

Forord:  
Annette Marie Andersen, Vordingborg har udviklet et koncept kaldet ”Farmorhuset”, og har 
i tilslutning hertil formuleret en række værdier og holdninger, der ligger bag ved dette 
koncept. Endvidere har Annette Andersen etableret et Farmorhus i Vordingborg og har 
indtil nu stået for driften af dette. Annette Andersen har ud over konceptet stillet nogle 
aktiviteter til disposition for Farmorhuset. Såvel disse aktiviteter som selve konceptet 
tilhører fortsat Annette Andersen.  
 
 
1. Navn, hjemsted og formål: 
 
 
1.1. Foreningens navn er en nonprofit social og kulturel forening, som har til formål at 
       støtte Farmorhuset i Vordingborg  
  
1.2. Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune.  
  
1.3. Foreningen har til formål at yde støtte til fremme af  idéer og de værdier, som Annette 
       Andersen, Vordingborg har udviklet i sit koncept  kaldet ”Farmorhuset”, herunder om 
       muligt at forestå driften af det i Vordingborg placerede Farmorhuset.   
 
 
2. Medlemskab:  
  
2.1. Som medlemmer kan optages enhver, der går ind for – og vil støtte foreningens 
       formål. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller Annette 
       Andersen.  
  
2.2. Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til kassereren. Bestyrelsen kan ved 
       enstemmig beslutning ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens love, 
       eller som på anden måde skader foreningens omdømme. Dog skal en sådan 
       eksklusion af medlemmet kunne indbringes for den følgende generalforsamling. 
       Bestyrelsen kan ved almindelig beslutning ekskludere medlemmer, der står i 
       kontingentrestance.  
  
  
2.3. Intet medlem kan ved udtræden, det være sig udmeldelse eller eksklusion gøre krav 
       på nogen del af foreningens formue.  
 
2.4. Foreningens midler tilvejebringes, dels ved et årligt kontingent, der fastsættes af 
       generalforsamlingen, dels ved eventuelle gaver, tilskud, udlejning, café-salg eller 
       lignende.  
  



2.5. Der skal fremover udbetales royalty til Annette Andersen senest d. 31.12.  Beløbet 
       beregnes således: Indtægterne fra legeværkstederne eksklusiv moms og minus 
       omkostninger til drift og kørsel i forbindelse med udlejning. Indtægterne deles 50% til 
       støtteforeningen og 50% til Annette Andersen. 
  
2.6. Ved arrangementer uden for Vordingborg, f.eks. Stege og Gisselfeld bliver forplejning 
       og kørsel dækket. Hvis 2 dage eller mere kan der gives også en gave eller gavekort 
       max. 900,00 pr. deltager.  
 
 
 
3. Generalforsamlingen:  
  
3.1. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed 
       inden for de af lovene fastsatte rammer. Den årlige ordinære generalforsamling 
       afholdes inden udgangen af marts måned.  
  
3.2. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne med mindst 1 måneds varsel vedlagt 
       dagsorden og regnskab, samt ved offentligt opslag. Indkomne forslag skal være 
       bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.  
  
3.3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, 
       og skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden 
       skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen sende indkaldelse  
       senest én måned efter, at den har modtaget begæringen.  
  
3.4. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. 
       Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med skal ske skriftligt, hvis dirigenten, et 
       medlem af bestyrelsen eller 3 almindelige medlemmer forlanger det.  
  
3.5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:  
  

 a) Valg af dirigent  

 b) Formandens fremlægger bestyrelsens beretning   

 c) Forelæggelse af regnskab til godkendelse  

 d) Behandling af indkomne forslag  

 e) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent  

 f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter  

 g) Valg af revisorer h) Eventuelt.  

 h) Eventuelt 
 

 
 
  
 3.6. Der tilkommer hvert medlem én stemme. Beslutninger på generalforsamlingen 
vedtages med simpelt flertal. Et medlem er berettiget til at lade sig repræsentere af et 
andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog samtidig være befuldmægtiget 
for mere end 2 medlemmer. Det er en betingelse for stemmeret, at det pågældende 
medlem ikke er i kontingentrestance.  
  
3.7. Det reviderede regnskab skal mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling være 
tilgængelig for medlemmerne på foreningens adresse eller på dennes hjemmeside.  



  
3.8. Til ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringen/lukningen kan gennemføres 
med ½ af de afgivne stemmer. Ændringerne træder straks i kraft ved vedtagelsen.  
  
  
  
4. Bestyrelse:  
  
4.1. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der består af minimum 3, maksimum 5 
medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Næstformand, kasserer og medlem i ulige år. 
Formand og sekretær vælges i lige år.  4.2. Der vælges 2 suppleanter for ét år af gangen.  
  
4.3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen og vælger ved 
afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en 
kasserer og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
  
  
4.4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt eller 
hensigtsmæssigt, samt når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.  
  
  
4.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer inklusive formanden eller 
       næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens – eller i 
       hans fravær – næstformandens stemme udslaget.  
  
  
4.6. Der skrives referat af forhandlingerne på bestyrelsens møder, og referater 
       underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
 
 
 
5. Regnskab og revision:  
  
5.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og første regnskabsår løber fra foreningens 
       stiftelse til den 31/12-12.  
  
5.2. Regnskabet skal, hvis muligt, før den ordinære generalforsamling være revideret af  
       Revisor vælges på generalforsamlingen for ét år af gangen.  
       Mellem regnskab skal udføres til d. 31.12. a.conto. Resultatet til efter 
      generalforsamlingen  
  
5.3. Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut, og således at der 
       tilstræbes et rimeligt afkast.  
 
 
  
  
  



6.   Tegning og hæftelse:  
  
6.1. Foreningen tegnes af 2/3 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af formanden 
eller næstformanden i forening med kassereren.  
  
6.2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.  
  
  
  
  
  
7. Foreningens opløsning:  
  
7.1. Formuen kan ikke tilbageføres til stifterne eller medlemmer. Ved foreningens 
eventuelle opløsning søges eventuel formue fortrinsvis anvendt på en måde, der 
harmonerer med formålsbestemmelsen. 
 
 
Vedtægter revideret d.  
  


