Vedtægter for Foreningen ”Klostertid”
§ 1.

NAVN & HJEMSTED
Foreningens navn er ”Klostertid”. Dens hjemsted er Hvedstrup, Roskilde Kommune.

§ 2.

FORENINGENS FORMÅL
Som kristne og Folkekirke at skabe tid og rum for stilhed, bøn og meditation.

§ 3.

MEDLEMMER

stk. 1

I foreningen kan optages alle døbte, der har positiv interesse i foreningens formål. Ind - og
udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt.
Foreningens bestyrelse kan dog nægte medlemskab, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer
stemmer herfor. Enhver der er blevet nægtet medlemsskab af foreningen kan forlange
spørgsmålet om medlemskab afgjort på den førstkommende generalforsamling. Vedkommende
skal betragtes som ekskluderet medlem.
Ved grov overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen ekskludere et medlem.
Bestyrelsens beslutning herom kræver at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for
eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer afgørelse, have lejlighed
til at fremføre sine synspunkter, og kan endvidere fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på
den førstkommende generalforsamling.
Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom bestyrelsen er enig herom.
I foreningen kan optages grupperinger, foreninger og menighedsråd, hvis formål og grundlag
stemmer overens med foreningens formål.

stk. 2

stk. 3

stk. 4
stk. 5
§ 4.

KONTINGENT

stk. 1
stk. 2

Kontingent for medlemmer og støttemedlemmer betales for et år af gangen.
Kontingentstørrelse for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer som udtræder i årets løb har ikke ret til kontingentrefusion.

§ 5.

REGNSKAB & ØKONOMI

stk. 1
stk. 2

stk. 4

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Driftregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Driftregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne ved fremlæggelse i foreningen senest
8 dage før den ordinære generalforsamling af holdes
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

§ 6.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

stk. 1
stk. 2

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udstikker retningslinjerne for bestyrelsens arbejde.

stk. 3

stk. 3
stk. 4

stk. 5
stk. 6

stk. 7
stk. 8

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i april måned. Indkaldelse sker
skriftligt til medlemmerne, mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden skal
anføres.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent.
3.
Bestyrelsens beretning. (Herunder evt. eksklusioner af medlemmer. Disse sager afgøres
under dette punkt.)
4.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
5.
Fastsættelse af kontingent.
6.
Indkomne forslag.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.
Valg af suppleanter.
9.
Valg af intern og ekstern revisor.
10. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og være bekendtgjort for medlemmerne senest
8 dage før.
Stemmeret på generalforsamlingen har enhver der har været kontingentbetalende medlem af
foreningen i 6 måneder. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret. Hvis eksklusion af
et medlem forkastes på generalforsamlingen, regnes medlemskabet for ubrudt. Hvis et medlem
har betalt kontingent for det foregående år, regnes medlemskabet for ubrudt fra det øjeblik
kontingentet betales. Til efter den ordinære generalforsamling (hvor kontingentet fastlægges)
regnes alle medlemmer, der har betalt kontingent for det foregående år, for
kontingentbetalende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Derimod kan der per brev stemmes for eller imod
indkomne forslag.
Der vælges indtil 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på den ordinære
generalforsamling. Både bestyrelse og suppleanter skal være medlemmer af foreningen.

§ 7.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen
med angivelse af dette eller de emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling
skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, skriftligt, til foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen herom er fremsat til
bestyrelsen. Bestyrelsen skal stille lokaler og medlemsadresser til rådighed.

stk. 2

§ 8.

BESTYRELSE

stk. 1

stk. 2
stk. 3
stk. 4
stk. 5
stk. 6

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på indtil 7 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet 3/7 af medlemmerne er på valg i lige
år og 4/7 af medlemmerne er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Snarest efter
generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden.
Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan
meddele prokura. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af
generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4/7 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden alene eller 2
bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.
Ved forfald blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanter i den orden de er valgt (efter
antal stemmer). Såfremt der er færre end 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter reduktionen.
Bestyrelsen har pligt til at informere medlemmerne om forhold i foreningen, som er væsentlige
for foreningens drift.
Foreningen hæfter alene med hele sin formue, således at intet medlem, herunder bestyrelsens
medlemmer, hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 9.

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

stk. 1
stk. 2

Forandring af vedtægter, herunder foreningens opløsning, kan ske på en generalforsamling.
Dette kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, samt at mindst halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Såfremt 2/3 flertal opnås på en generalforsamling, hvor under halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede, kan forslaget evt. tages op på en følgende
generalforsamling. Såfremt det nødvendige flertal opnås her, er forslaget vedtaget selv om
under halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.

§10.

OPLØSNING
En eventuel formue tilfalder i tilfælde af foreningens opløsning beslægtede folkekirkelige formål
efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d.15. januar 2013.
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Referent.Lene Byriel

