
 

Vedtægter side 1 af 4 

 

 

Vedtægter 
 

§1 Navn og hjemsted 
Seniorcaféen 
Aarhus 

 

§2 Foreningens webadresse 
www.seniorcafeen.dk 

 

§3 Foreningens CVR-nr. 
Foreningen har fået tildelt følgende CVR-nr.: 33 016 832 

 

§4 Foreningens opstart 
Foreningen er stiftet den 29 november 2002 i Frivillighuset, Skt. Pauls Gade 25, 
Aarhus. 
 

§5 Foreningens formål, værdigrundlag og målgruppe 
 Foreningen er almen nyttig og almen velgørende. 

 Formålet er at skabet et afslappet dansested for alle fra 55 år og derover. 
 Foreningen vil skabe og synliggøre seniorlivet i Aarhus. 

 Foreningen tilbyder og formidler ensomme til at være sammen med andre 
mennesker. 

 Seniorcaféen bestræber sig på at møde alle seniorer i ligeværdighed og med 
respekt for forskellighed. 

 Seniorcaféen er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. 
 

§6 Foreningens medlemmer 
 Som medlem kan optages personer fra 55 år og derover. 

 Der tegnes medlemskab for et kalenderår. 
 Udmeldelse sker automatisk, når man ikke fornyer sit medlemskab for det 

efterfølgende kalenderår. 
 Ved udmeldelse af foreningen kan intet medlem gøre krav på en andel af 

foreningens formue. 
 Seniorcaféens bestyrelse fører et medlemskartotek med medlemmernes fornavn, 

efternavn og telefonnr. 
 Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende medlem skader et 

andet medlem eller skader foreningens omdømme og formål 
 Beslutning om eksklusion varetages af bestyrelsen og medlemmerne orienteres på 

førstkommende generalforsamling. 
  

http://www.seniorcafeen.dk/
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§7 Generalforsamlingen (GF) 
 GF er foreningens øverste myndighed. 
 GF afholdes hvert år i årets første kvartal og varsles mindst én måned før. 

 Indkaldelse af generalforsamling foretages på følgende måder: 
 På vores hjemmeside fra medio december. 

 Ved opslag af plakater og flyers i Klostergadecentret i december og januar. 
 Ved uddeling af flyers ved vores fest primo december. 

 Adgang til GF har medlemmer, der har betalt medlemskontingent for det forrige 
kalenderår/regnskabsår – samt medlemmer tegnet på dagen. 

 Desuden kan deltage hvem, som bestyrelsen måtte indbyde. 

 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før GF og 

godkendes på GF. 
 Formanden for foreningen aflægger bestyrelsens beretning. 

 Ved stemmeafgivelse har hvert medlem én stemme og afgørelser afgøres ved 
simpelt stemmeflertal. 

 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kræver at man er til stede på 

GF eller man har afgivet en fuldmagt. 
 Såfremt et medlem ønsker skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer, foretages dette. 

 

Dagsorden – ordinær generalforsamling 
1. Åbning af generalforsamlingen ved formanden. 

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning – til orientering. 
4. Fremlæggelse af regnskab – til godkendelse ved afstemning. 

5. Fremlæggelse af budget – til orientering. 
6. Fastsættelse af kontingent – til godkendelse ved afstemning 

7. Indkomne forslag – til godkendelse ved afstemning. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
11. Eventuelt. 
 

§8 Ekstraordinær generalforsamling 
 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af de 

på det tidspunkt gældende medlemmer skriftligt begærer dette. 
 Indkaldelse sker som til en ordinær GF. 

 Beslutninger træffes ved et simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. 
 Hvert medlem har én stemme. 
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§9 Bestyrelsen 
 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. 

 Bestyrelsen består af min. 3 og max. 5 medlemmer. 
 Bestyrelsesmedlemmerne vælge for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 2-3 medlemmer vælges på lige år og 1-2 medlemmer vælges på ulige år. 
 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde 

sted. 
 På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen  konstituerer 

bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. 
 Et bestyrelsesmedlem må ikke bestride to poster som formand og kasserer. 
 Bestyrelsen afholder møder, når formanden eller 3 af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer finder behov for herfor – dog mindst 4 gange årligt. 
 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 

 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til 

stede. 
 Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 
 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager på lige fod med frivillige hjælpere 

ved vore arrangementer. 
 

§10 Kontingent 
Medlemskontingentet fastsættes og godkendes ved afstemning for det kommende 
kalenderår på generalforsamlingen. 
 

§11 Regnskab 
 Foreningen er ikke momspligtig. 

 Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 Der aflægges regnskab på den årlige generalforsamling, som godkendes ved 

afstemning. 
 

§12 Foreningens overskud og formue 
 Overskud genanvendes i foreningen til gavn for medlemmerne. 

 Der skal til enhver tid være en egenkapital på ca. kr. 25.000,-, 
 Hvis egenkapitalen kommer under den ovenstående grænse, indkaldes til en 

ekstraordinær generalforsamling, hvor der kun er et punkt på dagsordenen: 
Hvordan får vi foreningen på ret køl. 

 Foreningens formue må ikke investeres i værdipapirer eller anden form for 

binding af foreningens midler/formue. 
 

§13 Tegningsret 
Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. 
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§14 Hæftelse 
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt; men alene med den til enhver tid 
værende formue, medmindre der er tale om retsstridige handlinger og retsstridige 
berigelseshandlinger for egen vindings skyld, begået af én, dele af eller hele 

bestyrelsen. 
 

§15 Foreningens ophør 
 I tilfælde af foreningens ophør indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 

der kun er ét punkt på dagsordenen: Afvikling af Seniorcaféen som forening. 

 De på generalforsamlingen fremmødte medlemmer afgør ved simpelt 
stemmeflertal, hvordan en eventuel formue skal forvaltes. 

 
 

Gældende vedtægter efter ændringer vedtaget på general-

forsamlingen i Klostergadecentret lørdag den 5. februar 2022. 


