
Vedtægter for den almennyttige ideelle forening 

Sambiosen 

 

§1 Foreningens navn, hjemsted og formål 

Stk. 1. Den almennyttige ideelle forening navn er Sambiosen 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Samsø kommune 

Stk. 3 Foreningens formål er at drive og udvikler Sambiosen samt at skabe idræts-, kultur- 
 og fritidsaktiviteter for organiserede og selv organiserede brugere  

 

§2 Medlemmer 

Stk. 1 Foreningens medlemmer er: Foreninger og brugergrupper med hjemsted i Samsø 
Kommune. En brugergruppe er defineret som en gruppe på mindst 5 personer, som 
har en fast aktivitet i SamBiosen. 

Stk. 2 Enhver forening og brugergruppe, der har betalt kontingent til foreningen og som 
tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan kræve at blive medlem af 
foreningen. Vilkår og kontingent fastsættes for 1 år ad gangen. Kontingentstigninger 
optil 10% besluttes af bestyrelsen. Stigninger udover 10% besluttes af 
generalforsamlingen.  

Stk. 3 Et medlem som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er 
 vedtaget på generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 
 Eksklusionen skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal 
 godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 

 

§3 Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling holdes 1 gang årligt, senest i april måned og indvarsles via 
 elektroniske medier til samtlige medlemsenheder senest 30 dage før, samt annonce i 
 lokal avis seneste 30 dage før. Enhver har ret til at deltage i generalforsamlingen. 
 Vedr. stemmeret se §3, stk. 4 

Stk. 3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal  indeholde følgende 
 punkter: 



 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

 3. Det reviderede regnskab forelægges og godkendes 

 4. Eventuelle forslag 

 5. Fastlæggelse af kontingent jfr. §2, stk. 2 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant. Der er et bestyrelsesmedlem på valg i 
lige år og to på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. jfr. §4, stk. 1 

 7. Valg af revisionsfirma jfr. §6, stk. 2 

 8. Eventuelt 

 Forslag til behandling under punkt 4 skal ved navns underskrift sendes til formanden 
 senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 4 Stemmeret på generalforsamlingen har: 

Bestyrelsesmedlemmer valgt jfr. §4,stk. 1 

Foreningens medlemsenheder. jfr. §2 stk. 1 

De respektive medlemsenheders antal af stemmer = 1 

Ingen kan på generalforsamlingen repræsentere mere end en medlemsorganisation. 

Foreningen/brugergruppen skal have betalt medlemskontingent senest 4 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

   

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages 
 varsel når et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af medlemsforeninger/brugergrupper 
 fremsætter krav herom med skriftlig angivelse af dagsordenspunkter. Henvendelsen 
 skal være underskrevet. 

Stk. 6 Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af 
 dirigenten. 

 

  



§4 Ledelse 

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Heraf vælges de tre på 
 generalforsamlingen. Valgperiode er 2 år, dog således at 1 bestyrelsesmedlem er på 
 valg ved første ordinære generalforsamling. Herefter er 1 på valg i lige år og 2 på valg 
 i ulige år. To medlemmer udpeges af Samsø Kommune for en 4 års periode der følger 
 den kommunale valgperiode . Samsø Idræt og Kultur og Samsø fitnesscenter 
 udpeger hver et medlem for en 2 års periode. Samsø Idræt og Kultur udpeger i lige år 
 og Samsø Fitness Center i ulige år. Navn på de udpegede bestyrelsesmedlemmer 
 oplyses på generalforsamlingen. Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. 

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer beslutninger, der er 
 nødvendige for foreningens drift.  

Stk. 4 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. 

Stk. 5 Ved køb, lån, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den 
 samlede bestyrelse. 

Stk. 6 Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 

 

§5 Hæftelse 

Stk. 1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid 
 tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 
 særlig hæftelse. 

 

§6 Regnskabsår 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2 Der vælges en godkendt ekstern revisor på generalforsamlingen for et år ad gangen, 
dog første gang valgt af bestyrelsen. 

 

§7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og 
skal vedlægges indvarslingen. Vedtægtsændringerne kræver 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigedes stemmer. 



Stk. 2 Foreningens opløsning skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. 
En ordinær og en ekstraordinær. På begge generalforsamlinger kræves der 2/3 af 
medlemmernes stemmer. 

Stk. 3 Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny 
generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger efter. 

Stk. 4 På den nye generalforsamling kan lukningen vedtages af 2/3 af de repræsenterede 
stemmer. 

Stk. 5 Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige 
 formål på Samsø, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som 
 besluttes på den opløsende generalforsamling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående vedtægter er tilpasset og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. 
februar 2019 i SamBiosen. 


