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§ 1. Formål  
Stk 1 Vi er et spirituelt center og fællesskab i Århus, der huser 
arrangementer og kurser indenfor det holistiske og alternative 
miljø, der fremmer fysisk, mental og åndelig sundhed. 

§ 2. Hjemsted

Stk 1 Centrets aktiviteter foregår i Aarhus kommune. 

§ 3. Indtægter

Stk 1 Foreningens indtægt kommer fra medlemskontingent 
samt lejeindtægter fra udlejning af foreningens lokaler.

§ 4. Medlemskab 
Stk 1 Alle – uanset aldersgruppe, køn, sexualitet, etnicitet og 
religiøs overbevisning, som har lyst til at deltage i foreningens 
arrangementer, kan optages som medlem.

Stk 2 Medlemsfordele inkluderer rabat på events – ofte gratis 
adgang. Derudover er der en række fællesarrangementer, som 
vi selv afholder i huset for alle vores medlemmer.

Stk 3 Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt 
kontingent.

Stk 4 Kontingentets opkrævning påbegyndes fra 
indmeldingsdato og samme dato i de efterfølgende måneder.

Stk 5 Ved årlig betalt kontingent opkræves kontingentet 
ligeledes samme dato årligt. 
  



Stk 6 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til 
foreningens mail. Medlemskabets opsigelse træder i kraft efter 
udgang af opsigelses-måned plus én måned.

§ 5. Kontingent 
Stk 1 Et medlemsskab i foreningen anses som gyldigt i kraft af 
betaling igennem et månedligt eller årligt kontingent.

§ 6. Generalforsamling 
Stk 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 
udgangen af september måned og indkaldes med mindst 3 
ugers varsel ved mail til både betalende medlemmer og 
foreningens bestyrelsesmedlemmer. Annoncering sker via 
foreningens hjemmeside og en mail til medlemmerne med 
angivelse af dagsorden.

Stk 3 Alle betalende medlemmer, der senest ugedagen 
forinden har betalt forfaldent kontingent er mødeberettigede. 
Alle ved generalforsamlingen er stemmeberettigede.

Stk 4 Både bestyrelsesmedlemmer samt foreningens betalende 
medlemmer kan stille op til valg på generalforsamlingen.

Stk 5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må 
være medlem af bestyrelsen.

Stk 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag



5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af regnskab

7. Valg af formand / dirigent

8. Valg af næstformand

9. Valg af kasserer

10. Valg af 2 eller 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer/ suppleanter

11. Valg af bogholder/revisor

12. Eventuelt

Stk 7 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer og betalende 
medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. Vedtægtsændringer, der ønskes 
behandlet, skal være formanden i hænde senest én måned 
forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære 
generalforsamling skal afholdes.

Stk 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med 
simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) 
og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når 
det begæres af flertallet. Ved personvalg, hvor der er foreslået 
flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 
afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om 
simpelt flertal/ pointmetoden/ prioriteringsmetoden.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når et 
medlem fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over 
for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 
formandens kundskab.



Stk 2 Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling 
er 2 uger. 

§ 9. Foreningens daglige ledelse

Stk 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. 
Foreningen har en formand/dirigent, en næstformand, en 
kasserer og to øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Stk 2 Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 
Altså en 2-årig periode. 

Stk 3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med 
nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk 4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til 
varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk 5 Formanden – og i hans fravær næstformanden – 
indkalder og leder bestyrelsens team møder. Indkaldelse sker 
pr. mail eller telefonisk med angivelse af dagsorden, når 
formanden skønner det nødvendigt.

§ 10. Økonomi, regnskab og revision  
Stk 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for 
budget samt regnskab. 

Stk 3 Foreningens regnskab føres af kasseren.

Stk 4 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen 
valgte bogholder/revisor.

Stk 5 Foreningens revisor godkender årsregnskabet, samt om 
foreningen overholder sine egne vedtægter, samt øvrige love 
og regler.



Stk 6 Bestyrelsen godkender årsregnskabet. 

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk 1 Disse vedtægter kan kun ændres ved flertal på en 
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af 
dagsordenen. 

Stk 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den 
generalforsamling, de vedtages på. 

§ 12. Tegningsregler og hæftelse

Stk 1 Udadtil er det udelukkende formand og næstformand som 
har myndighed til at handle og underskrive på foreningens 
vegne. F.eks. ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af 
fast ejendom.

Stk 2 Der påhviler ikke foreningens bestyrelsesmedlemmer 
nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen.

Stk 3 Er der over 50% enighed for en vedtægtsændring ifm. 
bestyrelsesmøde, kan denne godkendes.

§ 13. Opløsning af foreningen 
Stk 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med flertal på 
to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal 
være ordinær.

Stk 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes 
i overensstemmelse med de i § 1 fastsatte formål eller til andre 
almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af 
formuen træffes af den opløsende bestyrelse ved 
flertalsafstemning.



§ 14 Datering 
Stk 1 Således vedtaget på foreningens stiftende 
generalforsamling den 25. sep 2019.
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