
Aktiv Korup 

Vedtægter 

Navn og hjemsted. 
§ 1. 
Foreningens navn er Aktiv Korup 
Foreningens hjemsted er Korup i Odense Kommune. 

Formål. 
§ 2. 
Foreningens formål er at skabe rammer for og støtte såvel fysiske som kreative 
aktiviteter i lokalområdet primært i dagtimerne. 

Foreningens medlemmer. 
§ 3. 
Aktiv Korup er en selvkørende enhed, som er åben for alle. Dvs. når aktiviteten er 
igangsat, er den styret af de medlemmer, som har interesse for den pågældende 
aktivitet. Medlemmer er alle aktive deltagere, der har betalt det årlige kontingent. 

Generalforsamling 
§ 4. 
Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel pr. mail 
og på Korupportalen. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning.  
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.  
4. Fastsættelse af kontingent.  
5. Indkomne forslag.  
6. Valg til bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant.  
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  
8. Eventuelt  

 
Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 8 dage før 
generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet 
af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt 
stemmeflertal. Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som kræver 2/3 
stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. 
Skriftlig afstemning skal gennemføres, blot 1 medlem ønsker det. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

 



Ekstraordinær generalforsamling 
§ 5 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, 
eller efter mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom med 
angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme 
varsel som til ordinær generalforsamling. 
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter den skriftlige 
anmodning er indkommet. 

Bestyrelse. 
§ 6. 
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen bestående af 4 personer. 
Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Valg til bestyrelse og revisor er gældende for 2 år. Bestyrelsessuppleant og 
revisorsuppleant er gældende for 1 år. 
Formand og sekretær er på valg i lige år. 
Kasserer og bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. 
Genvalg kan finde sted. 
Valgbar er enhver og stemmeret har enhver, som har betalt kontingent.  
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte han/hun finder det nødvendigt, dog 
mindst 1 gang i kvartalet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsens opgaver. 
§ 7. 
Bestyrelsens opgave er at undersøge mulighederne for de foreslåede aktiviteter, bestille 
lokaler, udlevere nøgle til kontaktpersonerne og lave medlemslister. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Foreningens midler indsættes i anerkendt pengeinstitut. 
Bestyrelsen skal indkalde lederne af de enkelte aktiviteter til møde mindst 1 gang i 
kvartalet. 
Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
 
Foreningens ophævelse. 
§ 8. 
Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, når det vedtages på 2 på hinanden 
følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum, og når mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 
Ved eventuel ophævelse af foreningen tilfalder aktiverne Korup Kultur & Idrætscenter. 

  

Vedtægter for Aktiv Korup er forelagt og vedtaget på den stiftende generalforsamling 
den 17.juni 2013, og ændret på generalforsamlingen den 13. marts 2014. 

 

 
 


