VEDTÆGTER
for
Foreningen Café i Nordvest

Navn
§ 1.
Stk. 1

Foreningens navn er Foreningen Café i Nordvest.

Hjemsted
§ 2.
Stk. 1. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål
§ 3.
Stk. 1. Foreningen er oprettet med henblik på at skabe sociale og kulturelle
tilbud i Fuglekvarteret i Nordvest for derigennem at styrke det lokale
samfund.
Stk. 2. Foreningens primære formål er at drive bæredygtig, kulturel og socialt
ansvarlig café. Foreningen arbejder i denne forbindelse for grøn
omstilling og stræber efter at indrette organisering og adfærd efter de
mest progressive ideer, hvortil der er videnskabelig belæg.
Stk. 3. Foreningens formål er almennyttigt.

J.nr.: 2296-01 LB/DKN

Medlemskab
§ 4.
Stk. 1. Udgået
Stk. 2. Der er 2 typer af medlemskab af foreningen, hhv. aktive medlemmer og
støttemedlemmer.
Stk. 3. Medlemmer der lægger minimum 10 timers arbejde i eller for caféen om
måneden anses for aktive medlemmer. Efter 3 måneders aktivt
medlemskab har man stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 4. Lønvilkår fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 5. Udgået
Stk. 6. Støttemedlemmer er medlemmer som støtter op om foreningen og
cafédriften på anden vis og støttemedlemmer har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem der ikke
overholder foreningens vedtægter og/eller virker i mod foreningens
formål. Der er øjeblikkelig eksklusion ved tyveri og medlemmet
politianmeldes. Det ekskluderede medlem kan kræve at eksklusionen skal
behandles på førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede
medlem har i så fald taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 8. Medlemmer der er i restance med kontingentet kan ikke deltage i
foreningens arrangementer og aktive medlemmer i restance med
kontingentet har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
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Generalforsamling
§5
Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Beslutninger

på

generalforsamlingen

træffes

ved

almindelig

stemmeflertal, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægt, jf. §
19 om vedtægtsændring og § 20 om opløsning.
Stk. 3. Indkaldelse kan ske elektronisk, f.eks. pr. e-mail.

Ordinær generalforsamling
§ 6.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj
måned.
Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3. Indkaldelsen skal være vedlagt dagsorden, et revideret regnskab og
forslag til budget, forslag til kontingent for det kommende år samt forslag
til timeløn.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
a.
Valg af dirigent.
b.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
c.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
d.
Forelæggelse og godkendelse af budget samt kontingent
e.
Budgettering af timeløn og evt. hensættelse af overskud
f.
Behandling af indkomne forslag.
g.
Valg af bestyrelse.
h.
Valg af revisor.
i.
Eventuelt.
Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
forpersonen skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, der er
rettidigt fremsendt.
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Stk. 7. Referat af generalforsamlingen skal udsendes skriftligt til alle
medlemmer,

så

vidt

muligt

inden

4

uger

efter

datoen

for

når

mindst

3

generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 7.
Stk. 1. Ekstraordinær

generalforsamling

afholdes,

bestyrelsesmedlemmer eller revisor forlanger det, eller såfremt 1/3 af
foreningens medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af
dagsorden, eller såfremt det er besluttet på en tidligere generalforsamling.
Stk. 2. Såfremt foreningen består af mindre end 10 aktive medlemmer, skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3. Senest to uger efter at bestyrelsen har modtaget et krav om indkaldelse af
ekstraordinær generalforsamling, jf. stk.1, skal bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, til
afholdelse senest to uger senere.

Bestyrelsen
§ 8.
Stk. 1.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2
suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2.

Bestyrelsen består af en forperson, næstforperson, kasserer og 2 aktive
medlemmer og 2 suppleanter.
§ 9.

Stk. 1

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsen opdeles, så nogle er
på valg hvert andet år for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Det
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besluttes på den stiftende generalforsamling, hvem der vælges for et år
og hvem der vælges for to år. Valg af suppleanter sker hvert år.
§ 10.
Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
§ 11.

Stk. 1.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af stemmeberettigede
medlemmer er til stede, jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutninger
i §13 og § 20.

Stk. 2 . Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jf. dog reglerne
vedrørende væsentlige beslutninger i §13 og § 20.
Stk. 3 . Ved stemmelighed behandles emnet ved førstkommende fællesmøde.
§ 12.
Stk. 1.

Bestyrelsen overvåger Foreningens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at
Foreningen drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 2.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at Foreningens økonomiske og
administrative anliggender varetages under hensyntagen til Foreningens
formål og de regler, der til enhver tid gælder for Foreningens ledelse og
drift.

Stk. 3.

Fællesmødet skal fastsætte en forretningsorden.

Stk. 4 . Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
§ 13.
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Stk. 1.

Væsentlige beslutninger vedrørende Foreningen, herunder køb, salg og
pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter,
træffes af generalforsamlingen med 4/5 flertal.

Stk. 2 . Ved andre større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være særlig
opmærksom på om beslutningen skal forelægges generalforsamlingen.

§ 14.
Udgået

Regnskab
§ 15.
Stk. 1 . Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det
foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. maj hvert år.
Stk. 2.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægsog etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Stk. 3 . Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres
af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 4 . Revisor skal vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Tegningsret
§ 16.
Stk. 1.

Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf en er
enten kasser eller forperson. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret
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vedrørende konkrete dispositioner i henhold til beslutningsprotokollat
(prokura).

Økonomiske dispositioner
§ 17.
Stk. 1.

Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med
Foreningens formålsparagraf, efter fradrag af rimelige henlæggelser til
konsolidering.

Stk. 2.

Det påhviler Foreningens bestyrelse at anvende årets overskud med fradrag
af rimelige henlæggelser til konsolidering af Foreningens formue, samt
henlæggelser til tredjemandsforpligtelser.

Stk. 3 . Foreningen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for
alle Foreningen påhvilende gældsforpligtelser.
Stk. 4 . Foreningens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i
pengeinstitut lydende på Foreningens navn.

Hæftelse
§ 18.
Stk. 1.

For Foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver
til Foreningen skal respekteres.

Vedtægtsændringer
§ 19.
Stk. 1. Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer kan træffes med 2/3
tilslutning

blandt

de

tilstedeværende
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medlemmer

på

en

generalforsamling. Der kan afgives stemme ved fuldmagt til et andet
medlem.

Opløsning
§ 20.
Stk. 1. Beslutning om Foreningens opløsning træffes ved 2/3 flertal af
foreningens medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst 14 dages og højst tre måneders mellemrum.
Stk. 2. Opløses Foreningen, skænkes Foreningens eventuelle overskydende
kapital til formål, der stemmer overens med foreningens formål jf. § 3.
Beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.
---oo---

Vedtaget den 22/10 - 2019
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