
Følgende regler er gældende for klubberne i Karlemoseparken 
vedtaget på beboermødet den 11. september 2007 
 

Love & Vedtægter for klubberne skal indeholde følgende punkter: 
 

Klubbens navn og lokaler: 

Navn og adresse. 

Afholdelse af ordinær generalforsamling:  
Skal afholdes i februar måned. 
 
Klubbens regnskab: 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
 
Bestyrelsen: 
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer hvoraf flertallet af bestyrelsen skal være beboer i 
Karlemoseparken og der i blandt formand og kasserer. 
Der skal vælges 2 suppleanter, på en måde således at flertallet af bestyrelsen altid er beboer fra 
Karlemoseparken. 
 
Ophør og godkendelse af love: 

Afdelingsbestyrelsen skal godkende lovene.  
Ved ophør tilfalder klubben midler samt alt inventar og løsøre der ikke er medlemmernes personlige 
ejendom overdrages øvrige klubber. (afdelingsbestyrelsen). 

Klubberne skal fra år 2008 aflevere regnskab og medlemslister senest den 1. april hvert år, ellers kan  
klubbens videre virke bringes til ophør med øjeblikkelig virkning. 

Beboeraktiviteter i relation til næringsbrev, alkoholbevilling, moms, klubbernes beholdning, varesalg 
og spil samt revision. 

Nye klubber skal have alkoholbevilling: 

Klubben skal oplyse afdelingsbestyrelsen hvilket medlem man ønsker der skal på Slagteriskolen og bestå en 
næringsprøve før der kan ansøges om alkoholbevilling. 

Afdelingsbestyrelsen betaler beløbet for ovenstående næringsprøve. 

Momsregistrering: 

Klubber der har et bruttosalg af vare eks. drikkevare, slik, snacks ol. for mere end kr. 50.000,00  
skal være momsregistreret. 

Klubbernes beholdninger:  
I denne forbindelse skal det bemærkes, at beboeraktiviteterne, fortolkningsmæssigt er at sidestille med 
foreninger. 



Beboeraktiviteterne har som hovedformål et socialt sigte, og den enkelte beboeraktivitet etableres ikke 
med henblik  

på at skulle give overskud. Eventuelle mindre overskud skal anvendes til tilskud til beboerarrangementer 
med et socialt sigte. Der må ikke oparbejdes formue i den enkelte aktivitet. Når en klub har mere end kr. 
5.000,00 i beholdning, kan den ikke forvente en ansøgning om tilskud vil blive dækket fuldt ud. 

En ansøgning om tilskud skal altid være skriftlig, med en oversigt over klubbens økonomi på tidspunktet for 
ansøgningen.  

Har en klub mere en kr. 20.000,00 i beholdning (kontanter, bank og giro), det der er mere end kr. 20.000,00 
afleveres til afdelingsbestyrelsen, til en fælleskasse til de øvrige klubber. 

Klubber der har planer om indkøb af større ting kan få henlagt penge hos afdelingsbestyrelsen som vil blive 
indsat på en bankkonto i klubbens navn. 

De påtænkte indkøb skal være navngivne og pengene tæller ikke med i klubben beholdning før de 
udbetales. 

Pengene opbevares som en henlæggelse for klubben.  
 
Varesalg og spil: 
Regnskab for varesalg og diverse spil som banko ol. må ikke blandes sammen, og posteres på separate konti 
med udgifter og indtægter.  
 
Revision: 
Afdelingsbestyrelsen kan komme på uanmeldt revision når som helst. 

 
Der må i regnskabsåret 2007 være en beholdning på kr. 15.000,00 i årsregnskabet. 

Klubber der ikke vil efterleve ovenstående, kan betale en månedlig leje for klublokaler. 

 

 

Revideret på Beboermødet den 14. september 2016: 
Har en klub mere en kr. 20.000,00 i beholdning (kontanter, bank og giro), det der er mere end kr. 20.000,00 
afleveres til afdelingsbestyrelsen, til en fælleskasse til de øvrige klubber. 
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