VEDTÆGTER FOR SKIBHUSFORUM
§ 1 – Navn og hjemsted:
Stk. 1. Foreningens navn er ’Skibhusforum’ og hjemsted er Skibhuskvarteret i Odense.
Stk. 2. Skibhusforums aktivitetsområde er afgrænset mod syd af jernbanen og Thomas B. Thriges Gade; mod
vest af Gammelsø og kanalen; mod nord op til Stige Ø; mod nordøst af Skibhusskoven og Ejbygade og mod
øst af Kochsgade.
§ 2 – Formål:
Foreningens formål er:
Stk. 1. At fungere som et fælles forum for borgere, foreninger, institutioner og forretnings-/erhvervsliv
i Skibhuskvarteret.
Stk. 2. At skabe en høj grad af aktiv deltagelse, fællesskab, nærvær, initiativ, engagement og samskabelse i
lokalområdet.
Stk. 3. At tage initiativer, der kan involvere nye deltagere i organiserede aktiviteter og herved styrke såvel
eksisterende som kommende lokale foreninger og institutioner.
Stk. 4. At skabe mulighed for at koordinere og oplyse om initiativer i Skibhuskvarteret
Stk. 5. At give mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper efter ønske og behov
Stk. 6. At sikre dialog mellem Skibhusforums målgrupper og Odense Kommune i forhold til fælles interesser
i Skibhuskvarteret.
Stk. 7. At udvikle rammerne for at Skibhuskvarteret kan blive et selvbærende lokalsamfund.
Stk. 8. At indkalde til minimum 3 årlige møder for foreningens medlemmer hvor mødet i 1. kvartal også er
generalforsamling.
§ 3 – Medlemskab
Stk. 1. Foreningens medlemmer er borgere, foreninger, institutioner og erhverv med adresse i Skibhusforums
område jf. § 1 stk. 2.
§4 – Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. De 2
suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder – dog uden stemmeret.
Stk. 2. Valgperioden er på 2 år. På lige år vælges på generalforsamlingen 4 bestyrelsesmedlemmer og på
ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde
efter generalforsamlingen.
Stk. 4. Forretningsudvalg består af formand, næstformand og kasserer.
Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening
Stk.6. Der kan nedsættes udvalg efter behov.
Stk. 7. Bestyrelsen opfattes primært, udover at tage det juridiske ansvar, som en ”Tovholderfunktion”.

Bestyrelsens opgaver er bl.a. at tage initiativer, der kan virkeliggøre de beskrevne formål:
- sikre rekruttering og aktivering af personer til og i foreningen
- være støttende og netværksskabende for foreningens aktive grupper
- sikre information om initiativer/idéer
- finde fokuspunkter til møderne og sætte dagsorden til de årlige møder
- ajourføre lister over bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg med telefonnumre og mail-adresser
- bidrage til formidling bl.a. via hjemmesiden www.skibhusforum.dk
- søge midler til lokale idéer til gavn i Skibhuskvarteret samt foreningens drift
- administrere Skibhusforums midler
§ 5 – Bestyrelsesmødet
Stk. 1. Ordinære bestyrelsesmøder afholdes min. 3 gange årligt. Der kan indkaldes til ekstraordinært
bestyrelsesmøde, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer indsender skriftlig og
motiveret begæring til bestyrelsen.
Stk. 2. Ordinære bestyrelsesmøder sammenkaldes med min. 2 ugers varsel. Beslutningsreferat lægges ud på
hjemmesiden www.skibhusforum.dk og Skibhusforums facebook-side senest 1 måned efter mødernes
afholdelse.
Stk. 3. Forslag fra medlemmer mailes til bestyrelsens formand, senest 14 dage før bestyrelsesmødet.
Formanden er således ansvarlig for at punktet tages op under dagsordenens "Eventuelt".
Bestyrelsesmedlemmer har hver 1 stemme.
Stk. 4. Bestyrelsen tager beslutning om anvendelsen af foreningens pengemidler, i overensstemmelse med
foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Forslag kan vedtages ved almindelig stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed har formanden den
afgørende stemme.
Stk. 6. For at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede.

§6 - Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i marts måned og bekendtgøres på
hjemmesiden www.skibhusforum.dk og på Skibhusforums facebook-side medlemmer med mindst 14 dages
varsel.
Stk. 3. Sager, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal pr. mail med motivering
være formanden i hænde senest 8 dage før.
Stk. 4. Den endelige dagsorden skal foreligge senest en uge før generalforsamlingen.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen og tillige finde sted, når 50 af
foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning med angivelse af forslag til dagsorden herom.
Stk. 6. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af stemmetællere.
4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for det forgangne år.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6. Fastsættelse af kontingent.

7. Bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter.
8. Indkomne forslag.
9. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8. Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal – dog undtaget sager, som vedrører
vedtægtsændringer og forslag vedrørende foreningens opløsning, jf. § 9.
Stk. 9. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring skal der foretages skriftlig afstemning.
Stk. 10. Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
for.
Stk. 11. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen
forinden har gyldigt medlemskab.
§7 - Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Regnskabet skal til enhver tid være frit tilgængeligt for ethvert
medlem. Bestyrelse/revisor fremlægger revideret regnskab på generalforsamlingen.
§ 8 - Foreningens opløsning
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun ske på en indkaldt generalforsamling med punktet
på dagsordenen.
Stk. 2. Til foreningens ophævelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Stk. 3. Foreningens midler skal ved opløsning bruges på almennyttige formål i Skibhuskvarteret i Odense
efter sidst afholdte generalforsamlings anvisning.
§ 10 – Forpligtelser
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af de tegningsberettigede. Bestyrelsen kan meddele foreningens
kasserer fuldmagt til at varetage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den del af foreningens til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlige hæftelser.
§ 11 Datering
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 6.3.2017.

Dirigentens underskrift

____________________________
Palle Nissen Hansen

