
 
 

 

Vedtægter for  

Foreningen AKTIV 
 

 

§ 1 

Foreningens navn 

Foreningens navn er AKTIV. Foreningens hjemsted er Herning Kommune og dens postadresse er 

Herning Kommune, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning. 

 

§ 2 

Foreningens formål 
Foreningens formål er at skabe mulighed for:  

 Forskellige former for motion og træning for derved at forebygge arbejdsskader og nedslidning. 

 Udvikling af fællesskaber i blandt ansatte, gennem sociale og kulturelle aktiviteter. 

 

Foreningens formål er endvidere at samarbejde med Herning Kommune om tilbud til alle ansatte i 

forbindelse med sundheds- og motionskampagner. 

 

§ 3 

Medlemskab 

Som medlem af Foreningen kan bestyrelsen optage: 

 Enhver, som har ansættelse ved Herning Kommune, eller er gået på efterløn/pension fra en stil-

ling ved Herning Kommune. Indmeldelse for efterlønnere/pensionister kan ske op til 12 mdr. ef-

ter fratrædelsesdato. 

 Ansatte i selskaber, der helt eller overvejende ejes af Herning Kommune samt pensionerede an-

satte fra disse selskaber. 

 Personer, som har kontrakt om frivillig tjeneste i Brand og Redning Midtvest med tjenestested i 

Herning Kommune. 

 

 

Medlemmer af Foreningen betaler et månedligt kontingent, som fastsættes ved Generalforsamlin-

gen. 

 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til Foreningen. Udmeldelse sker med 1 måneds varsel 

til udgangen af en måned. 

Indmeldelse kan tidligst ske igen 1 år fra udmeldelsen. 

 

Ved restance, kan bestyrelsen udelukke et medlem fra deltagelse. Medlemmer, der er slettet på 

grund af restance, skal, for at kunne optages på ny, betale kontingentrestancen samt nyt kontingent. 

 

Et flertal af bestyrelsen kan eksludere medlemmer, som tilsidesætter Foreningens love og retnings-

linjer. 

 

 



 
 

 

§ 4 

Bestyrelsen 

Foreningens bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af arbejdsmiljøudval-

get AMU og 1 medlem vælges blandt seniorer over 58 år.  

 

 4 medlemmer vælges på den ordinære Generalforsamling og hvert medlem vælges særskilt 

og for 2 år ad gangen. 

 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i henholdsvis lige og ulige år.  

 Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen, heraf 1 senior suppleant 

 Det, af AMU, udpegede medlem vælges for AMUs valgperiode. 

 

Til Foreningens bestyrelse og udvalg kan kun vælges medlemmer af Foreningen. 

 

Bestyrelsen har, under ansvar over for Generalforsamlingen, den daglige ledelse af Foreningen. 

 

Stk. 1 - Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen konstituerer sig på 1. møde efter Generalforsamlingen med formand og næstformand. 

Bestyrelsen fastsætter selv mødefrekvens for det kommende år. 

 

Bestyrelsen skal min. 1 x årligt afholde bestyrelsesmøde med deltagelse af bestyrelsens suppleanter, 

kasserer samt revisor. 

 

På bestyrelsesmøderne deltager Foreningens administrative medarbejder. 

 

Bestyrelsens fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over sine møder. 

 

§ 5 

Hæftelse 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at indgå i retshandler på Foreningens vegne. Ved optagelse af lån 

samt ved køb, salg og pantsætning af aktiver, kan Foreningen kun forpligtes ved underskrift af formand, 

næstformand og bestyrelsens AMU udpeget medlem. 

 

 Hverken Foreningens medlemmer, medlemmer af bestyrelsen eller øvrige udvalg hæfter personligt 

for Foreningens forpligtelser overfor tredjemand. 

 

§ 6 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myn-

dighed i alle Foreningens anliggender. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentre-

stance. 

 

Stk. 1 – Afstemning  

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal, når andet ikke er vedtægtsmæssigt bestemt. Gene-

ralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer, når Generalfor-

samlingen er lovligt indvarslet.  



 
 

 

 

Stk. 2 – Forslag  

Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægterne, kan komme til afstem-

ning på Generalforsamlingen. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger 

før Generalforsamlingen. 

 

Stk. 3 – Indkaldelse til Generalforsamling  

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af april måned og indkaldelse 

sker ved annoncering på Kommunens Intranet samt Foreningens egne kommunikationsveje til med-

lemmer. 

 

Stk. 4 – Dagsorden  

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling, der ledes af en dirigent, skal indeholde følgende 

punkter; 

1. Konstatering af stemmeberettigede medlemmer 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Eventuelt 

 

§ 7 

Ekstraordinær Generalforsamling 

Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når ¼ af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter krav herom, vedlagt dagsor-

den. 

Indkaldelse skal foretages med 14 dages varsel. 

 

 

§ 8 

Vedtægtsændringer 

Ændringer af Foreningens vedtægter kan kun finde sted når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberet-

tigede stemmer herfor. 

 

 

§ 9 

Udvalg 



 
Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil der også kan vælges med-

lemmer udenfor bestyrelsen. Udvalgets beføjelser fastsættes af bestyrelsen. Foreningens formand 

har ret til at deltage i alle udvalgsmøder. 

 

 

 

§ 10 

Opløsning 

Beslutning om Foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær Generalforsamling, der 

indkaldes i samme anledning. Til vedtagelse af en sådan beslutning kræves at mindst 2/3 af de til-

stedeværende stemmeberettigede stemmer herfor. 

 

I tilfælde af Foreningens opløsning skal dens nettoformue tilfalde Herning Kommune til anvendelse 

i overensstemmelse med Foreningens formål. 

 

 

§ 11 

Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Regnskabet, der forelægges den ordinære Generalforsamling, skal være revideret af 1 blandt med-

lemmer udenfor bestyrelsen valgt revisor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægterne er godkendt på den stiftende Generalforsamling onsdag d. 24. januar 1996 og ændret 

på ordinær Generalforsamling d. 9. marts 1999, d. 19. april 2001, d. 29. april 2004, 23. april 2012, 

22. april 2014, 7. april 2016, 19. april 2017. 

 

 

 


