
Vedtægter for G røndalsvænge
Fritidsforening
Y ar enrngens l,e dtæ gter

§t Navn <ig hjemsted
T:rtreningens na\,'n er Grøndalsvænge Fritidsforening rnecl hjemsted Vindrueve.i zB, z4ao
tr{øbenhavn NV.

§z Foreningens formål
niiarewiwgens formåler at skabe større mulighed for fælles aktiviteter og socialt samvær
rneliem beboerne i Grøndaisvænge.

§3 Medlemskab
A: lxlle husstande samt ekspektanter og deres husstande i Andelsboligforeningen
Grøndalsv'ænge er automatisk medlem af Grøndalsvænge Fritidsforening.
B: Som mediem har man mulighed for at deltage i enhver interesse afdeling samt for at leje
vore lohaler.
C: N1e medlemmer kan deltage i en interesseafdeling.
ltilfælde afat der er ekspektancefventeliste for optagelse i en interesseafdeling er det
muiigt af komme på denne venteliste.

§ 4 Økonornisk ansvarlig
Enhr.'er interesseafdeling er økonomisk ansvarlig og hæfter for egen gæld

fi 5 &*pr æsentantskabet
k: Kepræsentantskabet består af besrr,**relsen (formand , kasserer, s
Xs e*ty rc1 s es mecllem m e r)
I trsrmand + 1 repræsentant.
Yrest7 'elsesme<i"iemmer kan erstattes at de z rralgte suppleanter.
T"mteresseafdelingernes valgte repræsentanter lian erstattes med suppleanter efter
int æ r r:ss e at c1el i n g e n s
t:g'mt: ønsker.
to': {}råinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i april/maj måned rned
tøJgend^e dagsorden:
z"Valg af dirigent
z" Kcnst:dtering af lor,ligt fremmøde
3. I§y e lnteresse:ifdeiinger



4. F rsrntancler:s beretning
fi" §?"eg,msk:ab-Burtrget herunder underafdelingskontingent til GIrF'fra interessegruppern€"
b" trndkow'rne fbrslag
7. ?'rærntidigt virke
&. V alg
c4. h|,t,entttelt

C: Det ordinære repræsentantskabsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst r måneds
varsel.
1\4ed indkaldelsen skal medfølge formandens beretning, revideret regnskab samt
bw&getoversigt for
det lEornmende år.
D: Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i
hænde senest t4 dagefør.
Bes§relsen skal senest 7 dage før repræsentantskabsmødet, have fremsendt eventuelle
trudkarnmende forslag til de
r espektiv e interes se gruppers formænd.
E: Ved afstemninger i repræsentantskabet er almindeligt stemmeflertal gældende.
Påtbegæring af et bestyrelsesmedlem eller en repræsentant fra interesseafdelingerne
skal afstemning foregå skriftligt.
T:D* kan stemmes ved skriftlig fuldmagt dog max. r pr. deltager.
G: keptræsentantskabet træffer afgørelser i sager af fælles interesse for Grøndalsvænge
F"ritidsforening,
idet enhver interesseafdeling er en selvstændig enhed inden for sit område.
tr{: K"epraesentantskabet vælger en bes§relse på 5 medlemmer og r suppleant.
Desuden l'ælges z revisorer og l revisorsuppleant.
Yar atblive valgt til bes§reisen skal den foreslåede være tilstede på
repræsentantskabsmødet elier
have givet skriftligt tilsagn om at ville modtage vaig.
Yblige år vælges:

Farraan&
t best,vrel,sesmedIem
t wtppl*ant
I t:*vtsot"
i r*t'isrsr suppleant

tr|?: wlig,e hr vælges:
Kasst:ret
*. b estv r elses m e dl ern rn er
1 tevtst>r
t rcr isorstrppleant

&estyr*lsen konstituerer sig selv umiddelbart efter repræsentantskabsmødet med
rtæstfarmand og sekretær.



I: Forretningsudvalget, der består af formand, næstformand og kasserer, varetager den
daglige ledelse af foreningen og er ansvarlig over for bes§reisen og repræsentantskabet.
J: Referat af,repræsentantskabsmødet skal indføres i en "protokol" og underskrives af
tarmand, referent og dirigent.
K: Beslutningsreferat af repræsentantskabsmødet/ekstraordinært repræsentantskabsrnøde
Skal tilsendes formændene for interesse afdelingerne senest r måned efter rnødet.
§,: Y,kstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes hvis mindst z interesse
øt&elinger eller z bes§'relsesmedlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med
motiveret dagsorden.
W§øået skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 14 dage efter anmodningen.

§6Bestyrelsens opgave
A: At stå for den daglige drift af fritidsforeningen
W:Yejlede og opmuntre til starL af nye interesse afdelinger.
C: Administrere iokalefordeling og udlejning
D:'tage initiativer til arrangementer af fælles interesse for foreningens medlemmer
E: Foreningen tegnes af z medlemmer af forretningsudvalget
F: Bes§relsen kan nedsæt[e udvaig efter behov.

§7 Interesse afdelingerne
Forsiag orn oprettelse af en interesse afdeling skal fremsendes skriftligt til bessrelsen og af
denne behandles på førstkommende bes§,reisesmøde efter modtagelsen.
Anwadningen skal indehoide oplysning om emne og forventet iokalebehov.
nnt*resse afdelingens vedtægter skal godkendes af bes§relsen og må ikke vaere i strid med
Fnitidsforeningens vedtægter.

§ I Interessegruppekontingent
T) et hrlige kontingent fastsættes på det årlige rep ræsentantskabsmøde.
Krintingentet betales helårligt forud og opkrær'es af fritidsforeningen hvert år efter
r epr æ.s errtantskab sm ø det.
'{^r*eresse afdelingerne skai fremsende medlemsliste hvert år senest den r. november.
Opkrær.mingsformen af kontingentet til fritidsforeningen, aftales meilem bestyrelsen og de
enkelte interesse afdelinger.
llritidsforeningens regnskabs år følger kalenderåret.
Revisorerne har tii enhver tid ret til at efterse regnskaber og beholdninger.

fu q zi *. &t.æ gtsæudri:nget:
'tr'|l æ.*drittg;er i l,edtægterne Xiræves, at mindst 5*% at repræsentantskaJr et er repræsænt*r:*t
*9, mindst z I g af c1e afgivne
st*.mtmter er f,ar forslaget.
Hvts repræsentantsitabet er beslutningsdygtigt, rnen å*t nøåvendige flertai iHk:ekaw opniis,
1«'a n t:t al mi n deligt fl ertal



uf repræsentantskabet krær,'e forslaget til urafstemning blandt foreningens medlemmer
Yedve&tagelse ved urafstemning krær,'es almindeligt flertal blandt de afgir.rre stemmer.

$trs {"}1sbør
A,: l ttl{ælde af en interesse afdeling ophører og tiifalcler efter afuiklingen eventuelle aktiver
tlrøndatrsvtrnge
Fritiås{oru:ning.
Y,: I t\1{æ1r1e af Grøndalsr,ænge Fritidsforenings aphør tilfalcler efter afi,iklingen er.entuetrle
aNntlv er, ti lsr,arende aktiver under Andelsboligforen ingens regi.
C: {"}rønåa}sr,ænge Fritidsforening kan ikke opiøses, så 1ænge biot en interesse afdetring
*msker at fortsælte.

fuu. SærTige regler
h: T)*mttl en hver tid værende fbrmand for Andelsirnligtbreningen Gr:øndalsr,æn$e
inr1b3'r1es Lt1 repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret.
&: {"1'rem&atrsvænge Fritidsforenings vedtægter skaltrerusexdes til Andels}:<fltgfareningen
{}'r øn d aJ svæ n ge s b estl,rel se til orienteri ng.

§ttxeåesvedtaget på repræsentantskabsmøde den U' 
I q- &o i !

ForrnandGu-o{&- {a.ø*l.a,t*tz,

Yar Grøndalsvænge Fri

T*rbenAndersen

Helle Hjort

3,
Bo Carlsson
Kasserere

Joan Carlsson
Næstformand


