
 

 

 

 
 
 
1. Navn og juridisk status 

 
1.1. Foreningens navn er Allerup Gamle Have. 

 
1.2. Allerup Gamle Have er en selvstændig juridisk person i form af en forening, der er 

almennyttig. 
 
 
2. Formål 

 
2.1. Foreningens formål er at drive og udvikle Allerup Gamle Have. Haven skal drives og 

udvikles, så den til enhver tid er et rekreativt og attraktivt lege-, bevægelses- og 
idrætsanlæg for lokalområdets borgere. Foreningens formål er almennyttigt.  

 
 
3. Hjemsted  
 

3.1. Allerup Gamle Haves hjemsted er Odense Kommune.  
 
 
4. Medlemsforhold 
 

4.1. Som medlem af foreningen kan optages foreninger, som har interesse i deres 
medlemmers benyttelse af Allerup Gamle Have, samt har interesse i Allerup Gamle 
Have og driften heraf i øvrigt. 
 

4.2. Som medlem af foreningen kan ligeledes optages personer, som har interesse i Allerup 
Gamle Have og driften heraf. 

 

4.3. Medlemmer af foreningen betaler et indskud ved indmeldelse i foreningen. Indskuddet 
fastsættes af generalforsamlingen. 
 

4.4. Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes af 
generalforsamlingen. 
 

4.5. Nye medlemmer kan optages i foreningen efter ansøgning. Bestyrelsen træffer 
afgørelse om optagelse som nyt medlem.  

 

4.6. Medlemmer kan udmelde sig med 6 måneders varsel. Ved udmeldelse har det 
udtrædende medlem ingen krav på andel i foreningens formue.  

 

4.7. Afgørelse om eksklusion af medlemmer træffes på generalforsamlingen efter 
indstilling fra bestyrelsen. 

 

4.8. Allerup Gamle Haves medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 
foreningens forpligtelser. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.  
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5.1. Generalforsamlingen er Allerup Gamle Haves øverste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af andet kvartal. 
Generalforsamlingen indkalder med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail til medlemmerne.  
 

5.2. Stemmeberettigede ved Allerup Gamle Haves generalforsamling er: 
 

• Bestyrelsen. 

• De til enhver tid eksisterende medlemmer i Allerup Gamle Have.  
 

5.3. Såfremt en forening er medlem, kan dette medlem deltage med 5 deltagere, hvor hver 
deltager tildeles 1 stemme.  
 

5.4. Personlige medlemmer har kun 1 stemme pr. medlem. 
 

5.5. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 

5.6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 
 

• Valg af dirigent og referent 
• Aflæggelse af beretning 
• Behandling af indkomne forslag 

• Godkendelse af årsregnskab 
• Orientering om budget 
• Valg af bestyrelse  

o Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer: 5 - 7 medlemmer 
o Fastlæggelse af valgperioder 
o Opstilling af kandidater og valg 

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Eventuelt 
 

5.7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for 
Allerup Gamle Have i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 

5.8. Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag 
fremsendes pr. e-mail til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.  

 

5.9. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig 
afstemning. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer kan afgøres med 
almindeligt flertal. Kun fremmødte deltagere med stemmeret kan stemme.  

 

5.10. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af 
fremmødte stemmeberettigede.  

 

 

6. Ekstraordinær generalforsamling 
 

6.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne 
fremsætter begrundet ønske om det, skriftligt og med angivelse af emne til behandling 
på mødet, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt.  
 

6.2. Ønske om ekstraordinær generalforsamling fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen 
har pligt til at udsende indkaldelsen senest 14 dage efter, at ønsket er fremsat. Ved 
indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling. Afholdelsen 
sker med mindst 3 og højst 8 ugers varsel.  

 

 

7. Bestyrelsen 
 
7.1. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling. 
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7.2. Valg af personer til bestyrelsen forgår som frit listevalg, således, at hver 
stemmeberettiget person på sin stemmeseddel kan anføre lige så mange forskellige 
navne, som der er mandater at besætte. Ved stemmelighed fortages lodtrækning. 
 

7.3. Bestyrelsen er foreningen Allerup Gamle Haves daglige ledelse og øverste myndighed 
mellem to generalforsamlinger.  
 

7.4. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 – 5 medlemmer efter 
generalforsamlingens beslutning.. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal have 
bopæl i postnummerdistrikt 5220 eller 5260. Valgperioder for 
bestyrelsesmedlemmerne fastsættes af generalforsamlingen, så der højst kan afgå 3 
medlemmer om året ved ordinære valg. Valgperioden bør normalt være 2 år. Der kan 
ske genvalg.  

 

7.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fordeler 
selv opgaverne imellem sig.  

 

7.6. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, gennemføres suppleringsvalg først på den 
næstkommende generalforsamling. Såfremt bestyrelsen på grund af afgang i utide 
bliver mindre end 3 medlemmer, er den dog berettiget til at supplere sig selv. 

 
 
8. Bestyrelsens arbejde 

 
8.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte et forretningsudvalg 

bestående af formand, næstformand og kasserer 
 

8.2. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, øvrige møder og vigtige 
begivenheder indenfor foreningens virke. Protokol og andre vigtige ting skal 
offentliggøres på Allerup Gamle Haves hjemmeside. 

 

8.3. Bestyrelsen repræsenterer Allerup Gamle Have udadtil og fører forhandlinger med 
offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer og foreninger m.m., samt 
indgår aftaler, herunder økonomiske. 

 

8.4. Låneoptagelser og pantsætninger skal godkendes af bestyrelsen.  
 

8.5. Til at varetage den daglige drift kan bestyrelsen ansætte fornødent personale.  
 

 
9. Tegningsret 

 
9.1. Allerup Gamle Have tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Ved 

dispositioner over fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
 
 
10. Regnskab og revision 

 
10.1. Allerup Gamle Haves regnskabsår er kalenderåret. 

 
10.2. En af generalforsamlingen valgt revisor foretager revision af årsrapporten. Revisor og 

revisorsuppleant vælges for et år. 
 
 
11. Vedtægtsændringer 

 
11.1. Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de 

fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.  
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12. Opløsning 
 
12.1. Beslutning om opløsning af Foreningen Allerup Gamle Have træffes af to på hinanden 

følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum.  
 

12.2. På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst to 
tredjedele af de afgivne stemmer er for en opløsning. Ved den anden 
generalforsamling er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse af 
opløsning.  

 

12.3. I tilfælde af foreningen Allerup Gamle Haves opløsning skal der op den sidste 
generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle 
formue. Formuen kan kun anvendes i forhold til at videreudvikle på lege-, bevægelses- 
og idrætsanlæg i lokalområdet. 

 

 
13. Underskrift 

 
13.1. Vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2018. 

 
 
 

Dato:   12 /3     2018 
 
Bestyrelsen for Allerup Gamle Have: 
 
Navn: Jimmy Adler Andersen  Navn:  Henrik Schmidt 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Underskrift   Underskrift 
 
 
 
Navn: Lars Hansen    Navn:  
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Underskrift    Underskrift 
 
 
Navn:   Navn:  
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Underskrift    Underskrift 
 
 
 
Dirigent på ordinær generalforsamling: 
 
Navn:Hans Sørensen    
 
 
___________________________________ 
Underskrift   


