
Vedtægter for Personaleforeningen Emdrupborg 
 
 

§ 1 - Navn og formål: 
 

Stk. 1: 

Foreningens navn er: "Personaleforeningen Emdrupborg". 
 

Stk. 2: 
Foreningens formål er at varetage personalets interesser på områder, som ikke tilgodeses af de faglige 
organisationer eller af ledelsen, således f.eks. sport, selskabelighed, andre fritidsaktiviteter og intern 
kommunikation. 

 
§ 2 - Medlemmerne: 

 

Stk. 1: 
Enhver som er eller har været ansat på Emdrupborg kan være medlem af foreningen. 

 

Stk. 2: 
Medlemskabet er betinget af indbetalt kontingent og af at 

 

a. medlemmer jf. § 2, stk. 1 ved optagelse i foreningen indvilger i, at kontingentet betales via deres løn 
med 1/12 af det på generalforsamlingen fastsatte kontingent pr. måned, samt 

b. øvrige medlemmer betaler kontingent via netbank. Er indbetaling ikke sket senest 3 måneder efter 

udsendelse af kontingentopkrævning, ophører medlemskabet. 
 

Stk. 3: 
Ekskludering af medlemmer på andet grundlag end det i stk. 2b nævnte, kan alene ske ved beslutning på 
en generalforsamling. Genoptagelse i foreningen kan kun finde sted, såfremt medlemmet indbetaler skyl- 
digt kontingent. 

 
§ 3 - Kontingent: 

 

Stk. 1: 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

 
§ 4 - Generalforsamlingen: 

 

Stk. 1: 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Stk. 2: 
Ordinær generalforsamling afholdes i oktober måned efter indkaldelse med angivelse af sted og tid med 

mindst 14 dages varsel. 
 

Stk. 3: 

Faste punkter på dagsorden er: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste ordinære generalforsamling til dato. 

3. Fremlæggelse af regnskab for sidste regnskabsår. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

a. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand og kasserer. 

I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. 

b. Mindst to suppleanter vælges hvert år. 

c. Revisor vælges for 2 år i de ulige år. 

d. Revisorsuppleant vælges hvert år. 

7. Nedsættelse af udvalg såfremt dette skønnes nødvendigt eller formålstjenligt. 

 

8. Eventuelt 
  



Stk. 4: 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 

8 dage før afholdelsen. 

Stk. 5: 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte medlemmer, dog kræver ændring 
af vedtægterne 2/3 flertal. For at stemme skal man have betalt kontingent for det foregående år. Skriftlig 
afstemning skal på forlangende foretages. 

 

Stk. 6: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af skriftlig anmodning herom 

fra mindst 1/3 af medlemmerne eller efter bestyrelsens beslutning herom. Afholdelsen skal varsles med 
angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. Bortset fra dagsorden følges de samme regler som 
ved den ordinære generalforsamling. 

 
§ 5 - Bestyrelsen: 

 

Stk. 1: 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling 
 

Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer, heraf, såfremt det er muligt, en repræsentant for tidligere ansat- 
te. Hvert bestyrelsesmedlem fungerer i 2 år. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med organisation efter eget valg, dog undtaget formand og kasserer. 
 

Stk. 2: 
Der afholdes møder efter behov. Møderne refereres. 

 

Stk. 3: 
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, dog forudsat at mødeafholdel- 

sen er varslet med mindst 5 dage. 

 
§ 6 - Økonomi: 

 

Stk. 1: 

Regnskabsåret går i perioden fra 1. september til 31. august. 
 

Stk. 2: 

Regnskabet føres ved hjælp af en bankkonto, samt en kassebog. 

 

Stk 3: 

Formanden og kassereren tegner foreningen 
 

Stk. 4: 
Bestyrelsen træffer afgørelser vedr. økonomiske transaktioner efter samme regler for beslutningsdygtig- 

hed som under § 4, stk. 3, dog skal transaktioner, der enkeltvis overstiger 1/10 af sidste års kontingent- 
indtægter, godkendes af enten en generalforsamling eller af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer. 

 

Stk. 5: 

Regnskabet revideres forud for fremlæggelse på generalforsamlingen. 

 
§ 7 - Udvalg: 

 

Stk. 1: 

Udvalg kan nedsættes af generalforsamlingen eller af bestyrelsen. 
 

Stk. 2: 
Bestyrelsen kan bemyndige et udvalg til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne, dog ikke af økono- 
misk karakter. 

 

Stk. 3: 

Bestyrelsen kan til enhver tid opløse et nedsat udvalg. 

 
§ 8 - Klubber: 

 

Stk. 1: 
Klubber kan oprettes af generalforsamlingen såfremt deres virksomhed naturligt falder ind under for- 
målsparagraffen § 1, stk. 2. 

 



Stk. 2: 
En klub er en selvstændig enhed med særskilt kontingentopkrævning, medlemskartotek og styringsgrup- 
pe, der er ansvarlig over for foreningens bestyrelse. Kluboprettelser har til formål at aflaste bestyrelsen i 
sager vedrørende mere snævre interesseområder, f.eks. en billardklub eller en frimærkeklub. 

 

Stk. 3: 

Betingelserne for oprettelse af klubber er foruden de i stk. 2 nævnte: 
 

a. Ud over foreningens medlemmer kan deres ægtefæller og andre med tilknytning til Emdrupborg være 
medlem i klubben. 

b. Klubbens vedtægter eller regelsæt skal godkendes af foreningens bestyrelse. 

c. Vedr. økonomi skal ovenstående § 6, stk. 1, 2 og 4 være gældende. Regnskabet skal forelægges for- 
eningens bestyrelse. 

d. Bestyrelsen kan til enhver tid skride ind over for en klub, såfremt det skønnes, at foreningens ry, 

ejendom eller rettigheder ikke forvaltes korrekt. 

 
§ 9 - Samarbejde: 

 

Stk. 1: 
Bestyrelsen kan forhandle og godkende samarbejdsaftaler med andre foreninger på AU med samme for- 

mål og intentioner som Personaleforeningen. En sådan aftale skal forelægges til orientering på førstkom- 
mende ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 2: 
Bestyrelsen kan forhandle samarbejdsaftaler med andre foreninger eller organisationer end de i stk. 1 

nævnte. Disse aftaler skal dog godkendes på en generalforsamling før de anses for gyldige. 

 
§ 10 - Information: 

 

Stk. 1: 
Foreningen opretter en hjemmeside og bruger relevante nyhedskanaler, bl.a. IUP’s nyhedsbrev til at in- 

formere om arbejdet 
 

Stk. 2: 

Indhold, omfang og form bestemmes af bestyrelsen eller af personer bemyndiget hertil af bestyrelsen. 

 
§ 11 - Lokale: 

 

Stk. 1: 
Foreningens medlemmer og deres ledsagere har ret til at låne det lokale, som Emdrupborg har stillet til 

rådighed for foreningen. 
 

Stk. 2: 
Bestyrelsen kan dog nægte udlån, såfremt de til lånet knyttede aktiviteter skønnes at være til ulempe el- 
ler skade for foreningen. 

 
§ 12 Opløsning: 

 

Stk. 1: 
Opløsning af Personaleforeningen Emdrupborg kan kun ske efter forudgående vedtagelse på en general- 
forsamling. 

 

Stk. 2: 
Ved foreningens opløsning tilfalder dens pengemidler og ejendom et socialt, humanitært eller almennyt- 

tigt formål, og beslutning konkret herom træffes ligeledes af generalforsamlingen. 
 
 

- vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. oktober 2000. 
- vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 30. oktober 2001. 
- vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 27. oktober 2004. 
- vedtægtsændringer godkendt på generalforsamling den 17. november 2005. 
- vedtægtsændring godkendt på generalforsamling den 2. november 2016. 


