
LOVE FOR BEBOERKLUBBEN MØLLEVIRKE 

§ 1. 

Klubbens formål er at beskæftige børn og voksne i Møllevangen med forskellige fritidssysler, og 

underholdning under gode og sunde forhold. 

§ 2. 

Som medlemmer optages alle familier og enkeltpersoner over 18 år, som er bosiddende i AAB’s afd. 11, 17, 

24 og 37, således at enhver optagelse af en familie er at betragte som et medlemskab. 

§ 3. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig den første torsdag i februar. Indkaldelse sker skriftlig med 

3 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller når 1/3 af 

medlemmerne kræver dette. 

§ 4. 

Generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskab forlægges til godkendelse.   

4. Indkomne forslag.  

5. Valg af formand. 

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer. 

7. Klubbens fremtidige virke.  

8. Eventuelt. 

§ 5. 

Klubbens love kan kun ændres på en generalforsamling ved flertalsbeslutning blandt de fremmødte 

medlemmer. Lovændringer og forslag i øvrigt der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 7 dage før. Ved enhver afstemning har enhver fremmødt medlem over 18 år 1 

stemme. 

§ 6. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer – Formand, 4 bestyrelsesmedlemmer valg på generalforsamlingen og 1 

repræsentant uden stemmeret udpeget af afdelingsbestyrelsen i afdeling 17.  



Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige årstal, 2 

bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal.  Afgangsordenen bestemmes for bestyrelsesmedlemmerne 

ved lodtrækning, og ellers i den rækkefølge, i hvilken medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. 

I lige år udpeger afdelingsbestyrelsen blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer en repræsentant til 

bestyrelsen. Navnet på repræsentanten meddeles formanden efter afholdt generalforsamling i 

beboerklubben.   

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og referent.  

Der vælges hvert år 2 suppleanter. I ulige år vælges desuden 2 revisorer for 2 år. 

Skulle formanden træde ud af bestyrelsen tiltræder næstformanden frem til næste generalforsamling hvor 

der så vælges en ny formand. 

§ 7. 

Hvis et medlem viser ubehørig optræden i klubben, vil vedkommende blive udelukket i en tidsbestemt 

periode som fastsættes af klubbens bestyrelse. Ved gentagelsestilfælde udelukkes medlemmet på livstid. 

Berusede personer bortvises efter vagtens skøn, her vil gentagelsestilfælde medføre udelukkelse i en 

tidsbestemt periode som ovenfor. 

§ 8. 

Kontingentrestance udover 3 måneder betragtes som udmeldelse. Ved genoptagelse i klubben må 

restancebeløb først indbetales. 

§ 9. 

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse herom på 2 med mindst 14 dages mellemrum afholdte 

generalforsamlinger. 

§ 10. 

Kontingent til klubben fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. 

§ 11. 

Ved klubbens opløsning vil dennes midler være at anvende efter generalforsamlingens beslutning. 

§ 12. 

Disse love træder i kræft fra dags dato, således at de nye regler for bestyrelsens sammensætning får 

virkning fra valget på generalforsamlingen februar 2014. Derfor vælges således på generalforsamlingen 

formand for 2 år, samt 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Afdeling 17 udpeger efterfølgende en 

repræsentant for 2 år og meddeler navnet til formanden. Alle tidligere love bortfalder hermed. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 6. februar 2014.  



 


