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Vedtægter  
for 

Inspirationsforeningen 
 

§ 1 
Navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Inspirationsforeningen. 
Hjemstedet er Århus Kommune. 
Foreningens adresse er: 

Inspirationsforeningen 
Tlf.: 86 12 02 80 
E-mail: faldager@gmail.com 

§ 2 
Formål: 

Overordnet set er Inspirationsforeningens virksomhed almennyttig og almen velgørende. 

Foreningens formål er: 

 At give medlemmerne mulighed for at få sociale og kulturelle oplevelser, som giver 
inspiration til både fysisk og psykisk velvære. 

 At bidrage til at skabe viden og fornyelse 

 At sætte fokus på psykologi, filosofi og åndsvidenskab, der giver udsyn og åndelige 
livsværdier i hverdagen 

Formålet søges realiseret gennem foredrag, kurser, workshops, møder samt arbejds- og 
studiegrupper. 

§ 3 
Medlemmer: 
 
Som medlemmer kan optages seniorer, der ønsker at deltage i foreningens aktiviteter og 
støtte foreningens formål. 

Indmeldelse sker via e-mail til bestyrelsen. Et medlem betragtes som indmeldt, når 
pågældende har modtaget en bekræftelse på indmeldelsen samt foreningens vedtægter. 

Udmeldelse sker via e-mail til bestyrelsen. Et medlem betragtes som udmeldt, når 
pågældende har modtaget en bekræftelse på udmeldelsen. 

 § 4 
Kontingent: 

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen. 

 
§ 5 
Ledelse: 

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. 
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§ 6 
Generalforsamling: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til 
medlemmerne pr. e-mail. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal 
indsendte forslag være udsendt til medlemmerne pr. e-mail. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Bestyrelsens beretning. 

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab. 

4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering 

5) Indkomne forslag. 

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. 

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

9) Eventuelt. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer. 

Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og 
vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 2/3 

af medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. 
Indkaldelse sker skriftligt pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede 
dagsorden vedlægges. 

§ 7. 
Bestyrelsens sammensætning: 

Bestyrelsen består af 5 personer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af 
generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
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Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer for en periode af 2 år og 2 
medlemmer for en periode af 1 år. 

Der vælges 2 suppleanter for en periode af 1 år. 

§ 8. 
Bestyrelsens opgaver og virke: 

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes når 
formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt pr. e-mail og med angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er 
tilstede. 

§ 9.  
Budget, ansøgning, regnskab og revision: 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. 

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). 

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i 
overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. 

§ 10.  
Tegningsret: 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller ved en af disses forfald af 
næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 11.  
Hæftelse: 

Bestyrelsens medlemmer hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue i 
foreningen. 

§ 12.  
Vedtægtsændringer: 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne 
stemmer. 
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§ 13.  
Ophør: 

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som 
vedtægtsændringer. 

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål. 

§ 13.  
Ikrafttræden: 

Disse vedtægter træder i kraft den 11. marts 2014 kl. 10.07. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. marts 2014 kl. 10.07. 

 


