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§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1.  Foreningens navn er Vesterbo Ungdomsgårds venner (VUG’s venner) 

Stk. 2.  Foreningens hjemsted er:  

Vesterbro Ungdomsgård 

Absalonsgade 8 

1658 København V 

 

§ 2. Formål 

Stk. 1.  At pleje det historiske unikke samarbejde, som VUG har med 

medarbejdere, forældre, børn og unge, forhenværende brugere, 

bestyrelsen og venner omkring.  

Stk. 2.  Foreningens værdigrundlag er at fremme, at ungdomsgården ikke 

fremstår som en ”institution”, men som et ”hjem” for Vesterbros unge. 

Stk. 3.  At støtte en udvikling der fastholder Ungdomsgården som noget 

særligt, ved at medvirker til værne om Ungdomsgårdens traditioner og 

sjæl. 

Stk. 4.  At afholde arrangementer for medlemmerne af foreningen, hvor 

arbejdskraft og evt. overskud går til støtte for ungdomsgården. 

 

§ 3. Medlemskreds 

Stk. 1.  Som medlemmer optages enhver, der har eller har haft tilknytning til 

Vesterbro Ungdomsgård. 

Stk. 2.  Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingentet til foreningens konto 

eller kontant på en klubaften. Medlemsskabet er først gyldigt, når 

medlemmet har betalt kontingent. 

Stk. 3.  Der er ingen adgang til foreningens arrangementer uden kontingentet 

er betalt. 

Stk. 4.  Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. 

Første gang dog ved stiftelsen af foreningen. 

Stk. 5.  Medlemmerne kan vælge at betale for livsvarigt medlemskab ved at 

indbetale et beløb der svarer til 15 gange det gældende kontingent. 

 

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af 

oktober måned og indkaldes via hjemmesiden www.absalonsgade8.dk , 

e-mail og sms senest 3 uger før med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3.  Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der 

har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Klubrådsformandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Godkendelse af budget 

8. Valg af 7 klubrådsmedlemmer. 

9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 

http://www.absalonsgade8.dk/
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10. Eventuelt 

Stk. 5.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og Forslag om 

vedtægtsændringer skal være klubrådet i hænde senest 1. September. 

Stk. 6.  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af 

klubrådet. 

Stk. 7.  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en 

over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved 

håndsoprækning. Valg til klubrådet kan foretages, hvis 1 medlem 

ønsker det. Hver deltager på Generalforsamlingen har 1 stemme. 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når klubrådet finder det 

nødvendigt eller når mindst 3/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig 

begrundet anmodning om det over for klubrådsformanden. I sådanne 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage, efter, at 

anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

Stk. 2.  Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er den 

samme som beskrevet under $4, stk. 2. 

Stk. 3.  Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer der har ønsket den 

ekstraordinære generalforsamling møder op til denne, kan dagsorden 

nægtes behandlet af generalforsamlingen. 

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1.  Foreningens daglige ledelse udgøres af Klubrådet, der består af 7 

medlemmer. Klubrådet vælges af generalforsamlingen for en 1-årig 

periode, således at alle medlemmer er på valg hvert år. 

Stk. 2.  Klubrådet leder foreningen i overensstemmelse med nærværende 

vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3.  Senest 14 dage efter nyvalg konstituerer Klubrådet sig selv med 

Formand, næstformand og kasserer. 

Stk. 4.  Klubrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan 

nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede 

opgaver. 

Stk. 5.  Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder 

Klubrådsmøderne. Indkaldelse sker skriftligt  (e-mail) med angivelse af 

dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre 

medlemmer af Klubrådet fremsætter ønske om det overfor formanden. 

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1.  Foreningens regnskabsår går fra 01.09. – 31.08. 

Stk. 2.  Klubrådet er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt 

regnskab. 

Stk. 3.  Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens 

medlemsregister. 

Stk. 4.  Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
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§ 8. Tegningsregler og hæftelse. 

Stk. 1.  Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 3 klubrådsmedlemmer i 

forening. 

Stk. 2.  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for 

de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

§ 9. Vedtægtsændringer 

Stk. 1.  Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en 

generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2.  Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den 

generalforsamling, de vedtages på. 

 

§ 10. Opløsning 

Stk. 1.  Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to 

hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være 

ordinær. 

Stk. 2.  I tilfælde af opløsning skal en evt. positiv egenkapital tilfalde 

institutionen Vesterbro Ungdomsgård. I tilfælde af at Vesterbro 

Ungdomsgård ikke eksisterer skal egenkapitalen støtte arbejdet med 

børn og unge på Vesterbro efter klubrådets valg. 

 

§ 11. Datering 

Stk. 1.  Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 

25. oktober 2009. 

Stk. 2. Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 4. Oktober 2013. 

 

 

 

 

Dirigentens underskrift. 

Tony Lundberg. 


