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Vedtægter for  

Foreningen Aktiviteter i Fælleshuset Trehøje 

 

Formål 

§ 1  

 

Stk. 1. Foreningens formål er at styrke fællesskabet, fremme sundheden og igangsætte og koordinere 

aktiviteter i og omkring Fælleshuset Trehøje for beboerne i de fire afdelinger under Boligselskabet Sjælland, 

som har Fælleshuset Trehøje i fællesskab: Horsehøj, Sneglebo, Sneglehøj og Troldehøj. 

 

Hjemsted 

§ 2  

 

Stk. 1.  Foreningen Aktiviteter i Fælleshuset Trehøje er hjemmehørende i Fælleshuset Trehøje, 4000 

Roskilde, afd. 60-224 i Boligselskabet Sjælland. 

 

Stk. 2. [POSTADRESSE - afventer besked fra kommunen]  

Stk. 3. Foreningen er underlagt Driftsaftalen for Fælleshuset Trehøje. Denne aftale er tilgængelig på 

Fælleshuset Trehøjes hjemmeside. 

Medlemskab 

§ 3  

 

Stk. 1. Medlemskab af foreningen har enhver af de fire afdelinger, der er nævnt i § 1, stk. 1. 

 

Stk. 2. Alle beboere i de fire afdelinger har adgang til foreningens aktiviteter. 
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Aktivitetsrådet 

§ 4  

 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse benævnt ”Aktivitetsrådet i Fælleshuset Trehøje”, som skal bestå af 

4-8 medlemmer inklusive suppleanter. Aktivitetsrådet vælges årligt på beboermødet. Opstillingsberettiget er 

enhver myndig beboer i en af de fire afdelinger nævnt i § 1, stk. 1. 

 

Stk. 2. Valgperioden er 1 år. Det tilstræbes, at en vis kontinuitet i bestyrelsen kan opretholdes. 

 

Stk. 3. Valget afholdes således, at op til to kandidater fra hver afdeling er sikret valg efter følgende 

procedure: 

a) I første valgrunde opråber dirigenten de opstillingsberettigede afdelinger efter tur, og fredsvalg sker for 

hver afdeling, hvor højest to kandidater melder sig.  

b) I anden valgrunde afholdes internt kampvalg om 2 pladser mellem kandidater fra de enkelte afdelinger 

efter tur, hvor mere end to kandidater har meldt sig. 

c) I tredje valgrunde afholdes valg om de resterende bestyrelsespladser på tværs af opstillingsberettigede 

afdelinger. 

Stk. 4. Aktivitetsrådet konstituerer sig selv med formand, kasserer, menige medlemmer og suppleanter på det 

første møde efter beboermødet. Det tilstræbes at mindst 2 suppleanter konstitueres. I tilfælde hvor der kun er 

4 valgte til at konstituere sig, kan Aktivitetsrådet undlade konstituering af suppleanter. 

Stk. 5. Suppleanter konstitueres som henholdsvis 1. suppleant, 2. suppleant etc. 

Stk. 6. Ved midlertidigt forfald indtræder 1. suppleanten som menigt medlem med stemmeret, og der sker 

midlertidig oprykning i rækken af suppleanter. 

Stk. 7. Suppleanter indkaldes til møder i Aktivitetsrådet og har ytringsret, men oppebærer ikke stemmeret 

ved egentlige afstemninger. 

Stk. 8. Ved uenighed i Aktivitetsrådet om spørgsmål vedrørende den daglige drift, afgøres uenigheden ved 

afstemning med almindeligt flertal. Ved stemmelighed i spørgsmål, der ikke har økonomisk betydning for 

foreningen, vinder forslaget, for hvilket formanden stemte, fremme. Ved stemmelighed i spørgsmål, der har 

økonomisk betydning for foreningen, indkaldes til ekstraordinært beboermøde, hvis ikke Aktivitetsrådet ved 

ny afstemning kan nå til beslutning.  

Stk. 9. Forventes det på noget tidspunkt, at Aktivitetsrådet i den resterende valgperiode ikke vil kunne træde 

sammen i en konstitution af mindst 4 stemmeberettigede medlemmer, indkalder formanden til ekstraordinært 

beboermøde, hvor nyvalg udskrives. 

 

Stk. 10. Formanden fungerer som talsmand for Aktivitetsrådet. 
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Beboermødet 

§ 5 

 

Stk. 1. Beboermødet er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2. Ordinært beboermøde afholdes årligt i 1. uge af oktober, sammen med det fælles beboermøde for 

Fælleshuset Trehøje. 

Stk. 3. Der indkaldes til ordinært beboermøde med 4 ugers varsel. Varsling sker til de respektive 

afdelingsbestyrelser nævnt i § 1, stk. 1. Aktivitetsrådet kan herudover kundgøre varslingen ved hjælp af 

fysiske indkaldelser, hjemmeside eller sociale medier.  

Stk. 4. Stemmeberettiget er enhver myndig beboer i en af de fire afdelinger, nævnt i § 1, stk. 1. Hver 

husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. 

Stk. 5. Indkomne forslag til behandling på beboermødet skal stilles skriftligt og være Aktivitetsrådet i hænde 

senest 14 dage før beboermødet. 

Stk. 6. Dagsorden udsendes senest 7 dage før beboermødet. Udsendelse sker på samme måde som varsling 

efter reglen i stk. 3. 

Stk. 7. Ved ordinært beboermøde skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Aktivitetsrådets beretning til godkendelse 
4. Regnskab til orientering 
5. Budget til orientering 
6. Valg af Aktivitetsråd 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 

Stk. 8. Aktivitetsrådet kan af egen drift indkalde til ekstraordinært beboermøde, når forholdene kræver det. 

Enhver bestyrelse i en af de fire afdelinger nævnt i § 1, stk. 1 kan kræve, at Aktivitetsrådet indkalder til 

ekstraordinært beboermøde. 

Stk. 9. Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde sker efter samme fremgangsmåde som indkaldelse til 

ordinært beboermøde, jf. stk. 3, dog således at varslet forkortes til 2 uger. 
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Økonomi 

§ 6 

 

Stk. 1. Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret. 

Stk. 2. Foreningens regnskab forelægges bestyrelsen for Fælleshuset Trehøje. 

Stk. 3. Foreningen tegnes af Aktivitetsrådets formand og kasserer i fællesskab, dog således at foreningens 

kasserer kan udbetale op til kr. 200 dagligt uden formandens skriftlige samtykke. 

Stk. 4. Foreningen modtager økonomiske tilskud fra Fælleshuset Trehøje (benævnt ”rådighedsbeløb”) eller 

fra fonde og lignende interessenter, der ønsker at støtte foreningens formål. 

Stk. 5. Aktivitetsrådets forslag til rådighedsbeløb forelægges bestyrelsen i Fælleshuset Trehøje i maj måned 

hvert år. 

Stk. 6. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke 

medlemmerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

 

 

Vedtægtsændringer og opløsning 

§ 7 

 

Stk. 1. Ændringer af foreningens vedtægter vedtages af beboermødet med kvalificeret flertal på 2/3 af de 

afgivne stemmer. Forslag og behandling følger reglerne i § 5, stk. 5 og stk. 6. 

Stk. 2. Foreningen opløses af beboermødet ved simpelt stemmeflertal. Ved foreningens opløsning overgår 

foreningens midler til Fælleshuset Trehøjes drift. 

 

Stk. 3. Således godkendt på stiftende beboermøde den 2. oktober 2018 

 

 


