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VEDTÆGTER 

for 

Datastuen Tryggelev. 

 

§ 1. 

Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er Datastuen Tryggelev. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Langeland Kommune. 

Stk. 3. Foreningen er medlem af Danske Seniorer. 

§ 2 

Formål 

Stk. 1.  Foreningens formål er at vejlede seniorer i brugen af moderne kommunikationsformer, 
herunder brugen af computer til kommunikation med offentlige myndigheder. 

§ 3 

Medlemskreds 

Stk. 1. Medlemskredsen består af de til enhver tid tilmeldte kursister samt datastuens frivillige 
vejledere. 

Stk. 2. Nye kursister orienteres om foreningen ved kursets start. 

§ 4 

Arbejdsområder 

Stk. 1. Vejledning af seniorer i brug af computer. 
Vejledningen forestås af frivillige hjælpere. 

§ 5 

Økonomi 

Stk. 1. Foreningens økonomi baserer på de af deltagerne betalte deltagergebyrer. 

Stk. 2. Foreningen kan modtage offentlige midler og testamentariske gaver. Disse gaver an-
vendes i henhold til § 2. 

§ 6 

Bestyrelse 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrel-
sen består af 3 personer, som vælges blandt datastuens vejledere.  

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og sekretær. 

Stk. 3. Der vælges tillige 1 suppleant. 

§ 7 

Generalforsamling 

Stk. 1. Foreningens øverste organ er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Der afholdes hvert år inden udgangen af januar måned ordinær generalforsamling med 
følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
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2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af medlemmer for 2 år til bestyrelsen. Valg af 1. suppleant for 1 år. I lige år vælges 
2 medlemmer, i ulige år 1 medlem. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Eventuelt 

Stk. 3. Generalforsamlingen afholdes på Langeland. 

Stk. 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal sammen med regnskab fremlægges i 
datastuens lokaler 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være forman-
den i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse 

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af med-
lemmerne kræver dette. Begæring herom til bestyrelsen skal være begrundet, og eks-
traordinær generalforsamling skal indkaldes inden 3 uger efter anmodningens modta-
gelse og udsendes med dagsorden med samme varsel som i stk. 4. 

Stk. 7. Alle valg er skriftlige, såfremt blot ét af medlemmerne ønsker det. Hvert medlem må kun 
afgive så mange stemmer, som der er poster til fordeling. Hvert medlem må kun afgive 
én stemme pr. kandidat. I tilfælde af stemmelighed træffes afgørelse ved lodtrækning. 

§ 8 

Hæftelse 

Stk. 1. For foreningens forpligtelse hæfter medlemmerne ikke, men alene foreningen med sin 
formue. 

Stk. 2. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på 
foreningens vegne. 

§ 9 

Tegningsregler 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Formanden og 
kassereren kan foretage daglige bankforretninger på egen hånd. 

§ 10 

Regnskab  

Stk. 1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftel-
sen til 31/12 2014. 

§ 11 

Vedtægtsændring og opløsning. 

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst halvdelen af medlemmerne.  

Stk. 2. Opløsning af foreningen kræver tilslutning af mindst halvdelen af medlemmerne. 
Ved opløsning tilgår foreningens aktiver et socialt formål efter generalforsamlingens be-
stemmelse.  

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. marts 2014. 

 

Formandens underskrift Dirigentens underskrift 


