Vedtægter for Klub Als
§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Klub Als og dens hjemsted er i Sønderborg Kommune.
Klubbens adresse er bopælen for den værende formand.
§ 2. Foreningens målgruppe, formål og mål:
Målgruppe:
Foreningens målgruppe er mennesker i Sønderborg Kommune med varig nedsat fysiskpsykisk funktionsevne så som erhvervet hjerneskade, syndromer,
autismespectrumsforstyrrelser, neuropsykiske diagnoser, epileptikere, sent udviklede,
fysiske handicappede, gangbesværede, synshandicappede, kørestolsbrugere m.fl.
Formål:
Foreningens formål er at igangsætte frivilligt socialt arbejde i form af aktiviteter, temaer og
traditioner, musik og sang for og med mennesker i målgruppen i Sønderborg Kommune.
Mål:
2.1 - At skabe livsglæde i et fællesskab ud fra de enkelte medlemmers muligheder
og ressourcer og inddrage dem i klubbens aktiviteter og drift.
2.2 - At styrke det sociale netværk med henblik på at skabe nye relationer og
venner.
2.3 - At forebygge ensomhed og isolation ved at afholde en ugentlig klubaften, hvor
musik, live bands, dans, spil, bowling, maling m.m. er aktiviteter og hvor
medlemmerne kan få hjælp og støtte til at udfolde deres individuelle ressourcer.
§ 3. Medlemmer:
3.1 - Aktivmedlem:
Som aktivmedlem kan foreningen optage enhver, der falder ind under foreningens
målgruppe og som er fyldt 15 år.
Kun aktiv-medlemmer kan modtage tilskud til klubbens arrangementer, samt
deltage i alle klubbens aktiviteter.
3.2 - Støtte- og passivmedlemmer og gæster:
Som støtte- og passivmedlem kan optages enhver uden for foreningens målgruppe,
der ønsker at støtte og/eller bidrage til klubbens drift og arbejde (regulær frivillig).
Klubkoordinator og bestyrelsesmedlemmer er automatisk Støtte-og
passivmedlemmer. Støtte- og passivmedlemmer er valgbare til bestyrelsesarbejde.
Gæster kan købe gæstekort og kan deltage i klubbens aktiviteter på udvalgte
klubaftener.
3.3 – Ekskludering:
Et aktiv-, støtte- eller passivmedlem, som udviser en for klubben uacceptabel
opførsel, kan bortvises midlertidigt af klubkoordinatoren eller dennes repræsentant,
samt kan efter bestyrelsens beslutning ekskluderes.
§ 4. Klubbens finansiering:
Aktivmedlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse og opkrævningstidspunkt fastsættes
af bestyrelsen.
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Støtte- og passivmedlemmer, der ikke er bestyrelsesmedlem eller regulær frivillig betaler
et årligt kontingent der fastsættes af bestyrelsen.
Klubben finansieres desuden ved indtægter fra klubbens egen kiosk samt offentlige og
private tilskud.
§ 5. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskab og status, der forelægges generalforsamlingen, skal være forsynet med
eksternt lovlig revisionsfirma´s påtegning og underskrift.
Regnskabet sendes til kommunen inden 1. maj.
Foreningens midler opbevares i et anerkendt pengeinstitut.
§ 6. Ordinær generalforsamling:
Ordinær generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Alle aktiv, passiv- og støttemedlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har
adgang. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og en lovlig indvarslet
generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, med mindst 2 ugers varsel, ved annoncering
på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klublokalet.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingens afholdelse.
Ordstyreren, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af generalforsamlingen.
Ordstyreren afgør spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:








Valg af ordstyrer og stemmetællere
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter.
Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som
ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af
foreningens medlemmer fremsætter anmodning med beskrivelse af hvilke punkter, der
ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald afholdes hurtigst muligt
efter, at anmodning er fremsat over for bestyrelsen.
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§ 8. Stemmeret og afstemning:
Fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent samt støtte- og passivmedlemmer, har
stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke
stemmeret.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen
foreligger forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål, jf. § 9.
Ændring og godkendelse af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette
øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 9.
Et medlem kan afgive sin stemme via en personlig repræsentant, hvis begge er til stede
eller via en skriftlig fuldmagt gennem et gyldigt medlem. Hvert fremmødt og
stemmeberettiget medlem kan højst medbringe to fuldmagter.
Afstemningsmetoden skal vælges således at det stemmende medlem forhindres i at
stemme både for og imod ved samme afstemning.
§ 9. Opløsning/ændring af formålsparagraf:
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun besluttes af en lovligt
indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal
være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal
stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer,
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret
flertal, uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud projekter, som ligger tæt op ad
foreningens formål. Beslutningen herom træffes af sidst siddende bestyrelse. Dog skal
formue og ejendom, som kan henføres til kommunale tilskud, tilfalde den offentlige
myndighed.
§ 10. Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges for minimum 2
år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer (2 fra støtte/passivmedlemmerne og 1 fra
aktivmedlemmerne) vælges i ulige år og 4 bestyrelsesmedlemmer (3 fra støtte/passivmedlemmerne og 1 fra aktivmedlemmerne) vælges i lige år. Genvalg kan ske. For at være
valgbar til bestyrelsen, skal den foreslåede personlig være tilstede, eller der skal foreligge
en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at
modtage valg.
5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter skal vælges blandt støtte- og
passivmedlemmerne. Heraf skal 1 om muligt findes blandt bofællesskabernes
medarbejdere. 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant skal findes blandt
aktivmedlemmerne. Suppleanter vælge for 1 år ad gangen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes det første bestyrelsesmøde, hvor
bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen
fastlægger selv sin forretningsorden.
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Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Klublederen eller dennes
repræsentant skal deltage i bestyrelsesmøderne.
§ 11. Daglig ledelse:
Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens koordinator som rapporterer løbende til
bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Bestyrelsen
udfærdiger en ansættelseskontrakt, der bl.a. indeholder arbejdsbeskrivelse og regler for
opsigelse.
§ 12. Regulær frivillige medarbejdere:
Støtte- og passivmedlemmernes deltagelse i foreningens tiltag bunder i frivillighed.
Bestyrelsen og klubleder udfærdiger arbejdsbeskrivelser og regler for udførelse af det
frivillige arbejde.
§ 13. Hæftelse:
Ingen af bestyrelsens medlemmer eller klubbens leder eller øvrige medarbejdere hæfter
personligt for de i klubben påhvilede økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges
fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.
§ 14. Tegningsregel:
Foreningen tegnes over for tredjemand af kassereren og et medlem af bestyrelsen.

Godkendt på generalforsamlingen marts 2019
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