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 Ejby-Glostrup 4H 

 
 

Vedtægter for Ejby-Glostrup 4H 
 
 
 

§ 1. 
Navn og hjemsted 

 
Stk. 1. Klubbens navn er Ejby-Glostrup 4H. 
 
Stk. 2.  Klubbens hjemsted er Glostrup Kommune. 
 
Stk. 3. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.  
 
 
 

§ 2. 
Klubbens formål 

 

Stk. 1.           Formålet med 4H er at skabe selvstændige, nysgerrige, ansvarlige og engagerede 
børn og unge ved praktiske og kreative aktiviteter med fx natur, dyr, jord og mad. 

Det gør vi ved:  

at tilbyde aktive og udviklende fritidsaktiviteter, der giver børn og unge 
mangfoldige kompetencer

at give børn og unge indflydelse lokalt og på landsplan, indsigt i demokrati og 
erfaring med selv at skabe udvikling

 at tilbyde aktiviteter, som styrker fællesskabet i og blandt familier

 at give børn og unge forståelse for sammenhænge i naturen og samfundet

 at skabe aktivitet og liv i nærmiljøet, i landdistrikterne og i byen

 at give børn og unge tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et 
aktivt liv

 
 
 

§ 3. 
Klubbens medlemskab af andre organisationer 

 
Stk. 1. Klubben er medlem af Landsorganisationen 4H, hvortil der betales kontingent. 
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                                                              § 4. 

Medlemskab og kontingent 
 
Stk. 1. Som medlem i Ejby-Glostrup 4H kan optages alle børn og unge, samt voksne med 

interesse for 4H. 
 
Stk. 2. Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. 
 
 
 

§ 5. 
Generalforsamlingen  

 
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. April og indkaldes skriftligt med 

mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referant. 
2. Formandens årsberetning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen, samt suppleantposter, skriftlig afstemning. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 

 
Stk.2  Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle navneregistrerede børn og unge med 

gyldigt medlemskort. Børn og unge kan dog overføre deres stemmeret til en 
forælder. 

 
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal 

indkaldes inden en måned, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav 
herom. 

  
 
 

§ 6.  
Klubbens daglige ledelse 

 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 6 medlemmer. 

Formand og kasserer vælges for en to-årig periode. De øvrige er på valg hvert år. 
 
Stk. 2. To af bestyrelsesmedlemmerne skal være juniorer (13 til 18 årige). 
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Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 
 
Stk 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 5.  Formand vælges på ulige år. 
 
Stk. 6. Kasserer vælges på lige år. Kassereren skal være myndig. 
 
Stk. 7. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 8. Alle voksne over 15 år, der jævnligt beskæftiger sig med børn og unge under 15 år i 

Ejby-Glostrup 4H, skal være tjekket i Det Centrale Kriminalregister (børneattester). 
Det er klubbens bestyrelse, der er ansvarlig for dette. Bestyrelsen er forpligtiget til at 
tjekke alle børneattester hvert tredje år, regnet fra 2009 

 

 

 
§ 7.  

Regnskab og revision  
 
Stk. 1. Klubbens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 
 
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
 
 

§ 8 
Tegningsregler 

 
Stk. 1. Klubbens tegningsret overfor klubbens pengeinstitut indehaves til enhver tid af 

formand og kasserer. 
 
Stk. 2 Klubbens tegningsret overfor Glostrup Kommune i forbindelse med ansøgninger af 

almindelige tilskud indehaves til enhver tid af formand og/eller kasserer. 
 
Stk. 3. I forbindelse med ansøgninger der ligger udenfor de almindelige tilskudsordninger, 

underskrives ansøgningen af den samlede bestyrelse. 
 
Stk. 4.  Den samlede bestyrelse er ansvarlig overfor Glostrup Kommune vedrørende brug af 

tilskud og brug af lokaler er i overensstemmelse med kommunens retningslinier og 
Folkeoplysningsloven. Det årlige regnskab skal derfor underskrives af den samlede 
bestyrelse. 
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§ 9 

Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de 

fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
 
 
 

§ 10 
Opløsning 

 

Stk. 1. Beslutning om sammenlægning med en anden klub i 4H kan træffes på en enkelt            
generalforsamling, hvis der er flertal for det blandt de fremmødte medlemmer.  

 Hvis man ønsker at lukke klubben, kan det ske, hvis to på hinanden følgende  
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum godkender lukningen med 2/3  
flertal af de fremmødte medlemmer.  

 

Stk. 2. Klubbens eventuelle formue skal ved lukningen deponeres hos Landsorganisationen 
4H, som har pligt til at opbevare formuen i mindst 10 år. Hvis der i denne periode 
startes en ny klub indenfor den oprindelige klubs kommunegrænse (gældende ved 
klubbens lukning),  så skal formuen tilfalde den nye klub. Efter 10 år kan 
Landsorganisationen 4H anvende formuen til 4H-arbejde andet sted i landet.  

Stk. 3 Ingen klub kan lukkes uden forudgående at have kontaktet områdekonsulenten og  
Landsorganisationen 4H. 

 

  
 

 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2014.  
  
 
 
 
 Susanna L. Larsen  Louise Nielsen 

          Formand         Dirigent 


