VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MILLENIUM
Ad § 1) Navn og hjemsted
Foreningen hedder Millenium og har hjemsted i Århus Kommune, på adressen Kulturhus Herredsvang 
Kappelvænget 2, 8210 – Århus V.
Ad § 2) Foreningens formål
stk. 1
Foreningens primære formål er at lave almennyttigt og kulturelt arbejde for unge, samt at igangsætte
initiativer, som skaber et rummelig miljø for unge nydanskere og danskere.
stk. 2
Ydermere er foreningens formål at tilbyde sine medlemmer en bred vifte af efteruddannelseskurser, samt
at skabe grobund for at medlemmerne kan lære nye mennesker at kende og motivere dem til at skabe et
socialt og demokratisk værested.
Ad § 3) Foreningens drift
Foreningens drift finansieres ved medlemskontingent og brugerbetaling. Evt. overskud skal tilfalde
foreningen til anvendelse indenfor folkeoplysningslovens område.
Ad § 4) Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages alle personer over 10 år. Et medlem betragtes som udmeldt, når
den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest en måned efter at der er rykket for det.
Ad § 5) Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og frivillige som engageret sig i foreningens virke og aktiviteter fritages for betaling af
medlemskontingent.
Ad § 6) Foreningens ledelse
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen.
Ad § 7) Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i 1. halvdel af 2. kvartal.
Generalforsamlingen skal min. indeholde følgende dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Fremlæggelse af foreningens budget
Indkomne forslag
Fastsættelse af medlemskontingent
Valg til bestyrelse inklusiv suppleanter.
Valg af revisor
Evt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
have inviteret.
Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen kan foretages via elektronisk post eller sms og af indkaldelsen skal det fremgå, at
indsendelse af forslag kan ske indtil 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter
højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Revisor vælges for et år af gangen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af
medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse
sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.
Ad § 8) Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 3 personer  dertil kommer 2 suppleanter.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
Ad § 9) Bestyrelsens opgaver og virke
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det først kommende bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt og når
formanden finder det fornødent eller når mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det.
Der udarbejdes referat efter hvert bestyrelsesmøde, som udsendes pr. mail.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller

den fungerende formands (næstformands) stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Ad § 10) Budget, ansøgning, regnskab og revision
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i
lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Ved samlede tilskud på under 400.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt
revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
Ved samlet tilskud på 400.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt
statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
Ad § 11) Tegning
Foreningen tegnes af formanden eller i tilfælde af formandens fravær af næstformanden og kasseren,
men ved økonomiske dispositioner større end 5000 kr. kræves underskrift fra såvel formanden,
næstformanden og kasseren eller kasseren og to bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen.
Ad § 12) Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer eller frivillige ansatte hæfter ikke personligt for bortkomne eller forsvundne
værdi genstande som medlemmer har mistet.
Ad § 13) Vedtægtsændringer
Ved ændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 del af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommune, Sport og Fritid før de er gyldige, for
at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.
Ad § 14) Ophør
Beslutningen om foreningen ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 19. MARTS 2009.

