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Vedtægter for Veterancafé Esbjerg 

Vedtaget på Veterancafé Esbjergs stiftende generalforsamling den 22. august 2018. 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

§ 1.1  Foreningens navn er Veterancafé Esbjerg. 

§ 1.2 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 

§ 2  Formål 

§ 2.1 Foreningens formål er, at  

1) arbejde for, at Veterancafé Esbjerg skal være et uformelt mødested for alle veteraner og 

deres pårørende, idet der i denne forbindelse skal lægges vægt på løbende at udvikle de 

bedst mulige fysiske rammer for ro, hygge, kammeratstøtte, fortsat kammeratskab og 

sammenhold for veteranerne og deres pårørende, således at disse målgruppers særlige 

ønsker og behov opfyldes bedst muligt. 

 

2) som medlemmer kan optages organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der støtter 

foreningens formål og ønsker at bidrage til, at veteraner, udsendte og deres pårørende får 

opbakning og anerkendelse. 

 

3) udgøre den organisatoriske ramme for rekruttering og koordineringen af de frivillige, der 

varetager betjeningen af Veterancafé Esbjergs gæster og understøtter cafeens drift. 

§ 2.2 Foreningen er en selvstændig samt upolitisk almennyttig forening. 

 § 3 Økonomi 

§ 3.1 Foreningen er stiftet uden grundkapital. Foreningens virke finansieres via medlemskontingenter og 

tilskud fra diverse Fonde samt donationer. Foreningen kan tillige iværksætte indtægtsgenererende 

tiltag i form af eksempelvis salg af støttegenstande, internt salg af føde- og drikkevarer mv. 

§ 3.2 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

§ 4 Medlemsforhold 

§ 4.1  Optagelse 

§ 4.1.1 Alle foreninger, fonde, virksomheder mv., og fysiske personer kan optages som medlemmer af 

foreningen, såfremt de pågældende støtter foreningens formål. 

§ 4.1.2 Bestyrelsen kan afvise at optage en person mv. som medlem af foreningen, hvis det vurderes, at 

den pågældende er eller kan være til skade for foreningen eller Veterancafé Esbjerg, foreningens 

eller Veterancafé Esbjergs omdømme eller for omdømmet for veteraner som helhed, eller på anden 

vis har udvist adfærd i ord eller handling, der må anses uforeneligt med medlemskab af foreningen 

ellers dens formål. 
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§ 4.2 Kontingent 

§ 4.2.1 Efter indstilling fra bestyrelsen fastsætter generalforsamlingen årligt en kontingentsats (sats 1) for 

personlige medlemmer samt en kontingentsats (sats 2) for virksomheder, organisationer, 

institutioner, foreninger mv. 

§ 4.2.2 Opkrævning af kontingent samt forfaldstid mv. fastsættes nærmere af foreningens bestyrelse. 

§ 4.3 Udmeldelse og eksklusion 

§ 4.3.1 Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til medlemskartoteksføreren. Indbetalt 

medlemskontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 

§ 4.3.2 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem fra foreningen, 1) hvis der for det pågældende år 

ikke er indbetalt kontingent forud for den årlige generalforsamling eller 2) hvis det vurderes, at den 

pågældende er eller kan være til skade for foreningen eller Veterancafé Esbjerg, foreningens eller 

Veterancafé Esbjergs omdømme eller for omdømmet for veteraner som helhed, eller på anden vis 

har udvist adfærd i ord eller handling, der må anses uforeneligt med medlemskab af foreningen 

ellers dens formål.  

§ 4.3.3 Ekskluderes et medlem af andre grunde end kontingentrestance, eller afviser bestyrelsen at optage 

nogen som medlem, kan den pågældende forlange beslutningen forelagt til afstemning på 

førstkommende generalforsamling ved at gøre skriftlig indsigelse imod beslutningen om 

udelukkelse af eller afvisning senest 14 dage efter, at beslutningen er meddelt den pågældende.    

§ 5  Generalforsamling  

§ 5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

§ 5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og tidspunkt og 

sted herfor offentliggøres med mindst 4 ugers varsel ved opslag på Veterancafé Esbjerg hjemmeside 

og/eller opslag på Veterancafé Esbjergs Facebook.    

§5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1.   Valg af dirigent og referent. 
2.   Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 
3.   Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede årsregnskab 
4.   Orientering om budget for den kommende regnskabsperiode 
5.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
6.   Indkomne forslag 
7.   Valg af formand. (lige år) 
8.   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (lige år) 
9.   Valg af kasserer. (ulige år) 
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (ulige år) 
11. Valg af 2 suppleanter. 
12. Valg af 2 revisorer. 
13. Valg af 1 revisorsuppleant. 
14. Eventuelt. 

§ 5.4 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det er medtaget i dagsordenen for 
generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer samt øvrige forslag, der af medlemmer 
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 
2 uger før tidspunktet for generalforsamlingen.  
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§ 5.5     Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når generalforsamlingen, et flertal af 
bestyrelsens medlemmer eller mindst 20 % af foreningens medlemmer med angivelse af 
begrundelse og dagsorden begærer dette. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 
mindst 4 ugers varsel, idet fristen kan fraviges ved hastesager, såfremt det sikres, at forberedelserne 
til generalforsamlingen kan gennemføres på forsvarlig og grundig vis.  

§ 5.6 Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Dokumentation for 
kontingentbetaling skal forevises på forlangende. Personer indbudt af bestyrelsen har dog adgang 
til at deltage og kan få ordet på generalforsamlingen. 

§ 5.7 Et medlems stemmeret på generalforsamlingen forudsætter desuden, at kontingent for indeværende 
regnskabsår er indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nye medlemmer, der 
ikke har indbetalt kontingent inden denne frist, opnår først stemmeret på næstkommende 
generalforsamling.  

§ 5.8 Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen, foreninger og organisationer har 5 stemmer. 
Afstemning sker ved håndsoprækning eller skriftligt, hvis dirigenten måtte finde det 
hensigtsmæssigt. 

§ 5.9  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, bortset fra beslutning om 
vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, som træffes ved 2/3 flertal.  

§ 5.10 Man skal være medlem af foreningen for at kunne blive valgt til bestyrelsen 

§ 5.11 Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden. Referatet 
offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse ved opslag på veterancafeens 
hjemmeside.  

§ 6 Bestyrelsen 

§ 6.1 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

§ 6.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives økonomisk forsvarligt, og skal arbejde for, at 
Veterancafé Esbjerg i så høj grad som muligt drives efter veteranerne og deres pårørendes ønsker 
og behov. 

§ 6.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet genvalg kan finde sted. I lige år vælges 
formand og 2 medlemmer, i ulige år vælges kasserer og et medlem.  Suppleanter vælges hvert år. 

§ 6.4  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens møder, som 
udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. 

§ 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de almindelige bestyrelsesmedlemmerne 

samt formanden eller næstformanden er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved 

stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.   

§ 6.7 Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg og arbejdsgrupper til at varetage særlige opgaver. 

§ 7 Tegningsret 

§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden og et andet af foreningens bestyrelsesmedlemmer i forening.  

§ 7.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til foreningens kasserer til at foretage de fornødne ind- og 
udbetalinger samt overførsler af beløb, som er nødvendige og sædvanlige for foreningen. 
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§ 8  Regnskab mv.   

§ 8.1  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 8.2 Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes årsregnskab. 

§ 8.3 Årsregnskabet offentliggøres senest 1 måned efter generalforsamlingen på foreningens 

hjemmeside. 

§ 9  Vedtægtsændringer og opløsning. 

§ 9.1 Beslutning om ændring af foreningens formål eller opløsning af foreningen kan alene ske med ¾ 
stemmer. 

§ 9.2 Opnås der ikke ¾ stemmer for opløsning, indkaldes der til en ekstraordinær hvor oløsning vedtages 
ved almindeligt flertal. 

§ 9.2 I tilfælde af Foreningens opløsning skal alle Foreningens midler overføres til en anden forening der 

støtter veteraner.  

 

   

 

 

 


