Vedtægter
Vedtægter for foreningen

1. Foreningens navn er ”Husets Venner”.
2. Foreningens formål er at yde støtte til Dorthe Mariehjemmet, i form af
arrangementer for beboerne, pårørende og personale.
3. Alle med tilknytning til Dorthe Mariehjemmet kan blive medlemmer af
foreningen.
4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel til samtlige
medlemmer. Generalforsamlingen godkender forrige års regnskab og
budgettet for indeværende år.
6. Foreningens regnskab revideres af en revisor, valgt af
generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
7. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år til
godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse,
herunder fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Forslag til dagsordens punkt 6 ”Indkomne forslag”, indkaldes sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen, og skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dorthe Mariehjemmets forstander eller souschef er tilknyttet
foreningen som sekretær.
8. Foreningens daglige drift forestås af en bestyrelse bestående af 3-7
personer, valgt af og blandt foreningens medlemmer.
9. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen af
bestyrelsen vælges i ulige år, den anden i lige år.

10. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer ved
første møde efter generalforsamlingen.
11. Nedlæggelse af foreningen: Såfremt foreningen ønskes nedlagt, skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med følgende
dagsordenspunkter:
1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen
2. Forelæggelse af revideret regnskab for den sidste periode til
godkendelse.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til
samtlige medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal
blandt de
fremmødte. Såfremt der er stemmelighed, er formandens stemme
udslagsgivende.
Foreningens evt. midler tilfalder ubeskåret Dorthe Mariehjemmet.
Foreningens evt. gæld er Dorthe Mariehjemmet uvedkommende.

