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Vedtægter for Kulturforeningen Rejseladen 
 
 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
 
Stk. 1. Foreningens navn er: Kulturforeningen Rejseladen. 
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Aktivitets- og Medborgerhuset Glumsø Kro. 
 
 
 
§ 2 Formål 
 
Stk. 1. Foreningens formål:  

• At støtte, styrke og være med til at videreudvikle kulturudbuddet i Glumsø 
på tværs af politik, religion, køn, alder eller kulturelle forskelle.  

• At skabe et socialt integrerende, dynamisk og imødekommende samlingssted 

i huset, hvor borgere i alle aldersgrupper kan mødes uforpligtende – også 
uden at være medlem af en specifik forening. 

• At fungere som ”ansigt udadtil”, der kan byde forbipasserende indenfor. 
• At give huset en mere åbenbar status som medborgerhus til glæde for man-

ge flere borgere. 
 
 
§ 3 Medlemmer 
 
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens formål, og 
som betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. 
 
Stk. 2. Ind- og udmeldelse sker til foreningens bestyrelse. 
 
 
 
§ 4 Bestyrelsen 
 
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, 5 bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter. 
 
Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med 
evt. referent og en næstformand. Samt vedtager en forretningsorden. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis min. 3 bestyrelsesmedlemmer er til 
stede. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper. 
Stk. 5. Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet. 

 
Stk. 6. Bestyrelsen skal sørge for at fastlægge åbningstider, vagtplan, menu, special-
arrangementer mv. 
 
Stk.7. Formanden tegner foreningen. Formanden er forpligtet til at rådføre sig med 
den øvrige bestyrelse i henhold til forretningsordenen. 
 
Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at sørge for de frivilliges uddannelse hvad ang. føde-
varehygiejne, egenkontrol, rengøring osv. samt efteruddannelse af disse. 
 
Stk. 9. Bestyrelsen skal tillige sikre at der føres en fortegnelse over foreningens med-
lemmer. 
 
§ 5 Regnskab, formue og hæftelse 
 
Stk. 1. Kassereren skal sørge for at foreningens regnskab bliver ført. Samt at det 
reviderede regnskab bliver fremlagt på generalforsamlingen. Regnskabsåret følger 
kalenderåret, herunder også kontingentbetalinger.  
 
Stk. 2. Revisoren skal godkende og påtegne foreningens regnskab før generalforsam-
lingen 
 
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af 3 bestyrel-

sesmedlemmer i forening. Foreningen skal meddele eneprokura til formand og kasse-
rer, for så vidt angår foreningens driftkonto, herunder særskilt give kassereren tilla-
delse til at benytte homebanking via egen computer. 
 
Stk. 4. Evt. overskud af cafedriften disponeres til kulturarrangementer, renovering, 
tilkøb af inventar og lign.. 
 
Stk. 5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse. 
 
 
§ 6 Aftale med Næstved Kommune og Husrådet 
 
Stk. 1. Bestyrelsen indgår en aftale med Næstved Kommune. Aftalen fastsætter 
rammerne for foreningens virke 
 
Stk. 2. Ét medlem af bestyrelsen indgår i Husrådet og sørger derigennem for dialog 
og samarbejde med huset øvrige brugere.  
 
§ 7 Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 
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måned. 
 
Stk. 3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske senest 3 uger før den 
afholdes, enten ved brev til medlemmerne og eller ved annoncering i den lokale pres-
se. Indkaldelse skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt 
teksten ”dagsorden i henhold til vedtægterne”. 
 
Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
 
Stk. 5. Stemmeret ved generalforsamlingen har enhver, som er medlem af foreningen 
og som ikke er i kontingentrestance. 
 
Stk. 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 
Stk. 7. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. 
 
Stk. 8. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Bestyrelsens beretning fremlægges 
5. Revideret regnskab fremlægges og godkendes 

6. Behandling af indkomne forslag 
7. Fastsættelse af næste års kontingent 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
9. Valg af én revisor 
10. Valg af en revisorsuppleant 
11. Eventuelt 
 

Stk. 9. Vedtægtsændringer der besluttes på en generalforsamling træder i kraft 
straks efter generalforsamlingens afslutning. 
 
 
 
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen finder 
det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning 
derom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. 
 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter en begæ-
ring herom er givet og skal indkaldes med mindst 1 uges varsel (jævnfør § 7 stk. 3 
omhandlende indkaldelse). 
 

Stk. 3. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgen-
de punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. De emner der ønskes behandlet 

 
Stk. 4. Der kan kun tages beslutninger om de på dagsordenen skrevne emner. 
 
 
 
§ 9 Valg 
 
Stk. 1. Valg til bestyrelse gælder for 2 år. 
 
Stk. 2. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Suppleanterne er på 
valg hvert år. Kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  
 
Stk. 3. På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant. 
 
Stk. 4. Foreslås der på generalforsamlingen flere til valg på ledige poster, end der er 
pladser til, vælges de med de højeste stemmetal til de ledige poster og 2 til supplean-
ter som vælges hvert år. 
 

 
 
§ 10 Opløsning 
 
Stk. 1. Beslutning om opløsning skal træffes på en ordinær generalforsamling, efter-
fulgt af en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger senere. 
 
Stk. 2. Der skal være mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer ved den 
ordinære generalforsamling og almindeligt stemmeflertal ved den ekstraordinære 
generalforsamling for ophævelse. 
 
Stk. 3. Evt. midler anvendes til almennyttige, kulturelle formål i Næstved kommune 
efter bestyrelsens forslag og generalforsamlingens godkendelse. 
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