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Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" 
(tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): 

 
 
 
§ 1. Formål 
 Foreningens formål er 
 
at  være med til at udbrede kendskabet til psykiske lidelser. 
 
at  skabe gode rammer for fællesskaber og netværksdannelse for tidligere og nuværende 
  borgere med sindslidelser, deres netværk og pårørende, gennem afholdelse af sociale 
  og uformelle arrangementer med udgangspunkt i Allé Huset og udflugter ud af huset. 
 
at  yde økonomisk tilskud til borgere med en sindslidelse til deltagelse i arrangementer, 
  som de ellers ville være afskåret i at deltage i. 
 
at  drive foreningens fritidshus i Handrup Bakker, som bl.a. er beregnet på udlejning, 
  til Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus. 
 
§ 2. Generalforsamlingen. 
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Stk. 2.   De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, 

indbringes for generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter antal. 
 
Stk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af foreningens forhold, herunder fritidshu-

sets bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele heraf eller om ændring af 
denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter antal stemmer herfor. 
Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlin-
gen, og mindst 2/3 af de mødte efter antal stemmer for forslaget, afholdes en ny gene-
ralforsamling inden 21 dage og tidligst efter 14 dage, dog i uopholdelige, presserende 
tilfælde med kortere varsel. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne 
stemmer efter antal. 
 
 

§ 3. Hvert år afholdes i marts eller april ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal om-
fatte følgende punkter:  

 
 1. Valg af dirigent og referent 

2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af 
årsregnskab med påtegning af revisor. 
3. Fastsættelse af kontingent. 

 4. Valg af formand for bestyrelsen, for så vidt denne afgår. 
 5. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 
 6. Valg af 2 suppleanter. 
 7. Valg af revisor og suppleant for denne. 
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Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når 

det til behandling af et emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter 
antal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 

 
 
§ 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 
 
Stk. 2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, 

der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med 
denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. 

 
§ 5. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. 

Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling, må være 
indgivet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 
Stk. 2 På generalforsamlingen har et medlemsskab kun én stemme. Stemmeretten kan udøves 

af en myndig person, som medlemmer skriftligt har givet fuldmagt dertil. 
 Der kan ikke tegnes medlemskab på generalforsamlingen. 
 
§ 6. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 
 
Stk. 2 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. 

Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. 
 
§ 7.  Der kræves fremvisning af gyldigt medlemsbevis for at opnå stemmeberettigelse. 
 
 
 
§ 8. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 eller 6 medlemmer for-
uden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som 
formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlem-
mer, undtaget herfra er dog medlemskaber nævnt under § 11. stk. 2.  
 

Stk. 2 Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter 
afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer 
og suppleanter af bestyrelsen, og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 
Genvalg kan finde sted. 

 
Stk. 3 Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgen-

de ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i besty-
relsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

 
Stk. 4 Bestyrelsen vælger en næstformand og en kasserer af sin midte. 
 
Stk. 5 Ved en forretningsorden kan en bestyrelse træffe nærmere bestemmelse om udførelsen 

af sit hverv. 
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§ 9 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender. 
 
Stk. 2 Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens an-

liggender, herunder drift af fritidshus, betaling af nødvendige udgifter, tegning af 
sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, grundejerforsikring og indbofor-
sikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstalt-
ninger efter fritidshusets karakter må anses for påkrævede. Bestyrelsen fører et for-
svarligt regnskab over de på foreningens vegne afholdte udgifter og oppebårne ind-
tægter. 

 
Stk. 3 Bestyrelsen hæfter kun for foreningens formue. 
 
 
§ 10 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes forfald, af næstformanden, så 

ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det. 
 
Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 

mindst 2 medlemmer er til stede. 
 
Stk. 3 Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. 

Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes forfald, næstformandens stemme 
udslaget.  

 
Stk. 4 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. 

Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 
 
 
§ 11. Medlemmernes forhold. 

Medlemmer af foreningen kan være beboere og brugere i Socialpsykiatrien, pårøren-
de, medarbejdere og andre med tilknytning til Socialpsykiatrien, samt personer, som 
er interesseret i at støtte foreningens arbejde. 
 

Stk. 2 Institutioner, bofællesskaber, foreninger o.l. kan indgå som medlemmer med et speci-
elt kontingent, fastsat af generalforsamlingen. Sådanne medlemskaber giver ret til én 
stemme, men ikke mulighed for indvælgelse i bestyrelse eller til formandspost. 

 
Stk. 3 Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen vedtagne kontingent, og hæfter her-

udover ikke for foreningens økonomi. 
 
 
§ 12 Tegningsret. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrel-
sen, og ét andet medlem af denne. 
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§ 13 Revision. 
Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når 
det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal, skal revisor være 
statsautoriseret. 
 

Stk. 2 Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 3 I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er be-

tryggende. 
 
Stk. 4 Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordre 

enhver oplysning, som han/hun finder af betydning for udførelsen af sit hverv. 
 
Stk. 5 Der skal føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et 

årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. 
 
Stk. 6 Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på først-

kommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med 
deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 

 
 
§ 14 Årsregnskab 
 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 
 
 
§ 15 Opløsning af foreningen. 

Foreningen kan kun opløses i henhold til vedtægternes § 2 stk. 4 om væsentlige foran-
dringer af foreningens forhold. 
Ingen person eller gruppe kan gøre krav på foreningens midler i forbindelse med ud-
trædelse af foreningen. 
 

Stk. 2 Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast 
ejendom, vil sådanne midler, efter at alle forpligtelser er afviklet, være at overdrage til 
andre foreninger med beslægtede formål. 

 
  

Ændringerne er vedtaget på ordinær generalforsamling 10. marts 2015. 
 

Godkendt af bestyrelsen april 2015 
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_________________________________________________________ 
Bente Holst, Louis Hammerrichsvej 21, 3.tv, 8200 Århus N 
 
 
  
Mai-Britt Foli, Lerhus Allé 30, 1. sal, 8270 Højbjerg 
 
 
  
Dorthe Møller, Nordvestpassagen 67, 8200 Århus N 
 
 
  
Helge M. Sørensen, Mosegårdsparken 22, Spørring, 8380 Trige 
 
 
  
Kirsten Buhl, Vestervang 24 5.mf., 8000 Århus C 
 
 
  
Merete G. Hansen, Nyløkkevej 15, 8340 Malling 
 
 
  
Aase Hermansen, Præstehaven 79, 8210 Århus V 
 
 
  
Bente Hermansen, Vidtskuevej 44 st. th, 8260 Viby J. 
 
 
 
  
 
                                        
 
 
  
 


