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Vedtægter for Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 
 
 
§ 1: Foreningens navn:  
 
Foreningens navn er Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal. Herefter kaldet Aktivitetshuset Sol-
hjem. Aktivitetshuset Solhjem er beliggende på Præstevænget 1, 9800 Hjørring  
 
§ 2: Foreningens formål:  
 
Foreningen har det almennyttige formål:  

 at varetage lokalsamfundets interesser ved at danne ramme for et synligt fællesskab og 
samhørighed blandt borgerne i Bjergby-Mygdal  

 at støtte og fremme udvikling og turismen lokalsamfundet  

 at være et aktivitetshus og samlingssted for alle mennesker i alle aldre  

 at være ramme om hobby- og fritidsaktiviteter  

 at være ramme om kunst og kulturelle aktiviteter  

 at være et hus for udstillinger af forskellig art  

 at være et infocenter til formidling af områdets muligheder og oplevelser  
 
Foreningen skal søge midler til huset og dets aktiviteter samt stå for driften af huset. Foreningen 
kan tage initiativ til at blive eller danne en selvejende institution.  
 
§ 3: Medlemskab af Aktivitetshuset Solhjem  
 
Som medlem optages enhver borger, der er fyldt 15 år, samt foreninger, institutioner og virksom-
heder, som ønsker at støtte foreningens formål. 
. 
Medlemmer har stemmeret med 1 stemme hver på generalforsamlingen, og medlemmer, der er 
fyldt 18 år, har valgbarhed til bestyrelsen. Hvert fremmødt medlem har én stemme. Ethvert med-
lem kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.  
 
Kontingentet betales forud for et kalenderår. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontin-
gentet for foreningens medlemmer. Medlemskabet er bindende for 1 år ad gangen. Medlemmer 
der ikke betaler kontingent senest 3 måneder efter påkrav, slettes af medlemslisten. 
 
§ 4: Foreningens generalforsamling  
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
 
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes af bestyrelsen med 
mindst 3 ugers varsel ved annoncering ved opslag og på foreningens facebook- og hjemmeside.  
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.  
 
Forslag, der agtes stillet til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen.  
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Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Valg af stemmetællere  

3. Formandens beretning  

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  

5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år  

6. Indkomne forslag  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg af 2 suppleanter  

9. Valg af 2 revisorer (2 år ad gangen)  

10. Eventuelt  
 
Ekstraordinær generalforsamling  
 
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det eller hvis 20% af medlemmerne ønsker 
det.  
 
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført ovenfor.  
 
Dagsorden skal motiveres.  
 
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 4 uger efter at formanden har modtaget 
ønske herom.  
 
Sammensætning og valg af bestyrelse  
 
Bestyrelsen for Aktivitetshuset Solhjem består af 5-7 medlemmer valgt for en 2-årig periode. Ved 
et lige antal bestyrelsesmedlemmer vil formandens stemme tælle dobbelt ved stemmelighed  
 
Efter det første år vil 3 medlemmer af bestyrelsen være på valg.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med formand, næst-
formand og kasserer.  
 
Ud over de 5-7 bestyrelsesmedlemmer, generalforsamlingen vælger, vælger Uggerby Husflid 1 
medlem til bestyrelsen, så længe deres lejemål løber. 
 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender.  
 
Møderne indkaldes af formanden, så ofte denne finder det nødvendigt, eller såfremt 3 medlemmer 
af bestyrelsen ønsker det.  
 
Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflertal.  
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Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt.  
 
Møder indkaldes af formanden med 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Møder kan i 
presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. Der skal føres referat over bestyrelsens beslut-
ninger, som lægges ud på foreningens hjemmeside.  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som efterfølgende lægges på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af aktiviteter. Udvalgets opgaver fastsættes af be-
styrelsen, og mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af udvalget.  
 
§ 5: Økonomi og regnskab  
 
Aktivitetshuset Solhjem finansieres via indtægter:  

 fra medlemskontingenter  

 fra sponsorater  

 ved aktiviteter  

 ved udlejning af lokaler  

 via fonde 

 via lån på op til 100.000 kr. til finansiering af renovering, ombygning og indretning  
 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Stiftelsesåret følger med på efterfølgende regnskabsår.  
 
§ 6: Vedtægtsændringer  
 
Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en gene ralforsamling, 
hvor det af dagsordenen fremgår, at der foreligger forslag til vedtægts ændring. Såfremt mindre 
end 20 % af foreningens medlemmer er fremmødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, 
hvor sagen afgøres ved simpelt flertal.  
 
§ 7: Opløsning af Aktivitetshuset Solhjem  
 
Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende generalfor-
samlinger (jf. § 4). Disse møder skal indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 4 
ugers mellemrum. 
 
Ved beslutning om opløsning skal Aktivitetshuset Solhjem samtidig træffe beslutning om afvikling 
af foreningens aktiviteter og anvendelse af foreningens eventuelle formue. Foreningens formue 
kan kun anvendes til almennyttige formål. 

Formuen kan henstå i 5 år, inden der træffes afgørelse om, at formuen kan anvendes til andre al-
mennyttige formål end etablering af et lignende aktivitetshus eller aktiviteter i henhold til formålspa-
ragraffen. 
 
§ 8: Tegning og hæftelse 
 
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næst-
formanden. 
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Bestyrelsen kan meddele kassereren eller andre prokura til at tegne over for pengeinstitutter eller 
lignende. 
 
For de af bestyrelsen på Aktivitetshuset Solhjems vegne indgåede forpligtelser hæfter alene Aktivi-
tetshuset Solhjem med foreningens formue. 
 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 19. marts 2015, med ændringer vedtaget på 
den ordinære generalforsamling 10. marts 2016. 
 
 

 
 

 
 


