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Vedtægter for Veterancafe Sydkysten 
 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Veterancafe Sydkystens (VETSYDKYST) 

 

Foreningens hjemsted er Greve Kommune. 

 

Foreningens adresse er: 

 

Veterancafe Sydkysten 

Att.: formanden 

c/o Frivilligcenter Greve 

Greveager 9, 

2670 Greve 

 

Foreningen benytter indledningsvis lokaler i Greve Borgerhus og Solrød Kommune til møder og 

andre aktiviteter. 

§ 2. Formål 

Foreningen er en almennyttig forening for veteraner og deres pårørende. Foreningen drives 

udelukkende af frivillige kræfter 

 

Foreningens formål er: 

 

At skabe rammer om et frirum for veteraners og deres pårørendes skæbnefællesskab. 

 

At skabe netværk mellem personer med erfaringer fra tjeneste som udsendt for Danmark i 

international tjeneste og pårørende til en, der er eller har været udsendt. 

 

At bidrage til - og støtte udvikling og gennemførelse af relevante tilbud og aktiviteter, der giver 

mening i forhold til netværksskabelse, indsigt og vidensdeling for veteraner og deres familier før, 

under og efter udsendelse. Tilbuddene kan f.eks. være debatarrangementer, udflugter og foredrag 

m.m. 

§ 3. Optagelsesbetingelser og eksklusion 

Som medlemmer kan optages veteraner før, under og efter udsendelse og deres pårørende, der er 

myndige og kan tilslutte sig foreningens formål. 

 

Bestyrelsen kan med almindeligt flertal beslutte at ekskludere et medlemmer, der modarbejder 

foreningens formål. 

 

Den ekskluderede har ret til at få ekskluderingen prøvet på den førstkommende generalforsamling. 

Såfremt en sådan ikke finder sted inden for tre måneder, kan den ekskluderede kræve, at der med 

samme varsel som for den ordinær generalforsamling indkaldelse til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor eksklusionen kan prøves og stadfæstes, såfremt 2/3 af de fremmødte 

stemmer for. 

§ 4. Kontingent 

Medlemmerne er forpligtede til at betale det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent. 

Kontingentet forfalder til betaling med udgangen af 2. kvartal i kalenderåret / regnskabsåret. 

Et medlem, der er i kontingentrestance, vil blive streget af medlemslisten efter 6 måneder. 
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§ 5. Generalforsamling 

Generalforsamlinger, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes af bestyrelsen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel på Facebook og pr. mail til 

medlemmerne. 

Medlemmer, der ikke er i restance til foreningen 2 uger forud for en generalforsamling har 

stemmeret på generalforsamlingen. 

På generalforsamlinger kan der stemmes ved fuldmagt, lydende på navn. 

Ingen kan dog stemme med mere end 3 stemmer. 

Et medlem er valgbar til bestyrelsen, så snart medlemmet har opnået stemmeret. 

Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetællere 

4. Formandens beretning 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  

6. Fastsættelse af budget og kontingent 

7. Indkomne forslag 

8. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt  

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres 

til bestyrelsen senest den 1. februar. 

 

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning, hvis ikke bestyrelsen eller mindst en 1/3 af de 

deltagende medlemmer forlanger skriftlig afstemning. 

§ 6. Ekstraordinær Generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller 1/3 af de 

stemmeberettigede medlemmerne skriftligt kræver det, med angivelse af hvilke emner, der ønskes 

behandlet. 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal, med angivelse af, hvilke(t) emne(r), der 

ønskes behandlet, ske inden 2 uger, med 3 ugers varsel på Facebook og pr. mail til medlemmerne. 

§ 7. Bestyrelse 

Foreningens bestyrelse leder foreningen mellem generalforsamlingerne, i henhold til vedtægterne 

og generalforsamlingens beslutninger. 

Alle poster til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv 

og fordeler opgaverne. 

Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden og er beslutningsdygtig når formanden eller 

næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem yderligere er til stede. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Medlemmer af VETSYDKYST's bestyrelse kan ikke samtidig sidde i betydende positioner i en 

anden ”veteranorganisation” eller -forening. 

Bestyrelsen vælges for 2 år og består af fra 3 til 5 medlemmer, samt to suppleanter. 

Den person, der efter den stiftende generalforsamling konstitueres som formand er valgt for et år. 

Såfremt der vælges flere end 3 medlemmer til bestyrelsen er yderligere et bestyrelsesmedlem, efter 

lodtrækning valgt for et år. Derefter er alle bestyrelsesmedlemmer valgt for en to årig periode. 
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Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for et år og kan deltage i bestyrelsesmøder uden 

stemmeret. 

Rækkefølgen blandt suppleanterne afgøre af antallet af stemmer på Generalforsamlingen. 

Til alle poster kan der ske genvalg. 

Fra alle møder udfærdiges der et beslutningsreferat, der underskrives af de deltagende 

bestyrelsesmedlemmer. 

Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. 

§ 8. Regnskab 

Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret. Det reviderede regnskab, der udsendes til 

medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, fremlægges af foreningens 

kasserer til godkendelse på generalforsamlingen. 

Kassereren opkræve kontingent og betaler de godkendte udgifter. 

Foreningens kasserer fører regnskab over udgifter og indtægter. Regnskabet skal godkendes af en 

ekstern revisor, såfremt den samlede omsætning det pågældende år er 50.000 kr. inkl. moms eller 

derover. 

§ 9. Tegningsregler 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Formanden kan i særlige tilfælde tildele fuldmagt 

§ 10. Vedtægtsændringer 

Ændring af vedtægterne skal ske på en generalforsamling. 

Til vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller 

repræsenteret ved fuldmagt og stemmer for forslaget. 

Er betingelserne for de(n) foreslåede ændring(er) ikke tilstede, men et flertal af de tilstedeværende 

stemmer for forslaget skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jfr. 

betingelserne i § 6 

§ 11. Opløsning 

Nedlæggelse af veteranforeningen kan ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger med et stemmeflertal på 2/3 af de stemmeberettigede medlemmerne. 

Såfremt veteranforeningen ved en given opløsning oppebærer en formue, skal denne overdrages til 

en almennyttig forening med et formål, der svarer til veteranforeningens formål. 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24 september 2018 

 

 

 

 

________________________________ 

Formand 

XXXX 

 

________________________________ 

Næstformand 

XXXX 

 

________________________________ 

Kasserer  

XXXX 

 

 

 

________________________________ 

Sekretær / Bestyrelsesmedlem 

XXXX 

 

________________________________ 

Bestyrelsesmedlem 

XXXX 

 

________________________________ 

Dirigent 

XXXX 


