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§ 1. Navn og hjemsted. 
Foreningens navn er Forsamlingshuset Godthaab. Foreningen har hjem-
sted i Forsamlingshuset Godthaab, Greve Landevej 80, 2670 Greve. 
 

 

§ 2. Formål 
Foreningens formål er at bevare, drive og udvikle Forsamlingshuset Godt-
haab, for derved at sikre medlemmerne egnede lokaler til møder, sammen-
komster, festligheder, sportslige aktiviteter m.v. på de bedst mulige vilkår. 
 

 

§ 3 Medlemmer. 
Foreningen består af myndige personer samt foreninger og virksomheder 
bosat i Greve Kommune. Bestyrelsen kan nægte medlemskab, såfremt det 
skønnes uhensigtsmæssigt for foreningens trivsel.  
Et sådant afslag kan indbringes for den næstkommende generalforsamling, 
der træffer den endelige beslutning. For medlemskab betales et af general-
forsamlingen fastsat årligt kontingent, gældende for perioden 1. juni - 31. 
maj. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
Medlemmer er selv ansvarlig for, at kontakt oplysninger på "Min side" på 
hjemmesiden er opdateret. 
Medlemmer med restance ud over 5 måneder skal slettes, og såfremt med-
lemmet har indgået lejekontrakt annulleres kontrakten uden nogen form 
for tilbagebetaling. 
 

 
 
§ 4. Ejerforhold. 
Ingen medlemmer har økonomisk forpligtigelser eller rettigheder i forbin-
delse med foreningens drift.  
Krav mod foreningen kan kun søges fyldestgjort i foreningens formue, 
med mindre der kan gøres civilretlige krav mod enkelte medlemmer. 
Foreningens drift skal sikre en god og fremtidssikret vedligeholdelse af 
forsamlingshuset. 
 

 

§ 5. Udtræden. 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt. 
Et medlem kan ekskluderes,  jvf. dog § 10.   
 
 
§ 6. Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggen-
der. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem.  
Valgbarhed eller stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.  
Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af marts måned og 
indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. I alle foreningens forhold 
anses e-mail for at være skriftlig. 
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 7 dage før general-
forsamlingen.  
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmøde. 



Beslutninger træffes ved almindeligt flertal med mindre der ifølge ved-
tægterne kræves større majoritet.  
Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med ved optællingen. 
Afstemning skal ske skriftligt, såfremt bestyrelsen eller mindst 5 
medlemmer ønsker det.  

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende 

punkter:  

• Valg af dirigent og stemmetællere  

• Bestyrelsens beretning.  

• Revideret regnskab til godkendelse.  

• Indkomne forslag.  

• Fastsættelse af kontingent og indskud.  

• Valg af bestyrelse.  

• Valg af suppleant.  

• Valg af revisor og revisorsuppleant.  

• Eventuelt.  

 

Foreningens sekretær udarbejder et generalforsamlingsreferat, der afleveres til 
dirigentens godkendelse senest 7 dage efter generalforsamlingen.  
 

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal i bestyrelsen eller 

mindst 10 medlemmer kræver det. Kravet skal ske skriftligt til bestyrelsen med 

angivelse af, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.  

Indkaldelse skal ske senest 30 dage fra kravets fremsættelse på samme må-

de og med samme varsel som ved en ordinær generalforsamling.  

I særlige tilfælde kan indkaldelsesvarslet nedsættes til 7 dage.  
 
 
§ 8. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges på den ordinære 

generalforsamling for 2 år ad gangen, idet 3 er på valg i ulige år  

og 2 (3- 4) i lige år.  

På generalforsamlingen vælges ligeledes for 2 år ad gangen en 

bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant.  

Såfremt en suppleant indtræder har vedkommende samme status, 

som den der udtræder.  

Efter den årlige generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Sekretæren tager referat af bestyrelsens møder.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 (4) medlemmer er til ste-

de. Ved afstemning kræves simpelt flertal.  

Et flertal i bestyrelsen kan kræve bestyrelsesmøde indkaldt med 3 dages 



varsel.  

Bestyrelsen repræsenterer og beslutter i alle anliggender over for tredjemand.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan udstede prokura.  

 

 

§ 9. Leje af forsamlingshuset. 
Alle medlemmer er berettiget til på lige fod at leje Forsamlingshuset Godthaab.  
Dog tages der forbehold for, at bestyrelsen kan vurdere lejemålets art.  
Alle lejemål indgås skriftligt og skal indeholde alle regler for benyttelse af 
forsamlingshuset. Lejerne skal herudover rette sig efter bestyrelsens anvis-
ninger.  
 

 

§ 10. Særlige vilkår. 
Såfremt  et medlem er ekskluderet af bestyrelsen eller en person er nægtet 
optagelse, kan denne afgørelse af parterne indbringes på den følgende ge-
neralforsamling.  
Såfremt 2/3 af de afgivne stemmer underkender bestyrelsens eksklusion, 
kan medlemmet genoptages/optages i foreningen. Skriftlig afstemning skal 
ske, såfremt blot et medlem ønsker dette. 
 

 

§ 11. Vedtægter. 
Ændring af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de afgivne 
stemmer. Ændring af § 12 dog kun med godkendelse af Greve Kommune. 
 
 

§ 12. Opløsning eller salg. 
Beslutning om foreningens opløsning  kan kun ske, hvis det vedtages med 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalfor-
samlinger, der holdes med mindst 14 dages og højst 28 dages mellemrum. 
Er opløsning vedtaget, skal Greve Kommune have tilbudt at købe forsam-
lingshuset til anvendelse til almennyttige formål. 
En eventuel formue skal henlægges i en fond til støtte for kulturelle og 
sociale formål I Greve Kommune. 
 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. marts 2019. 
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