Forslag til ændring af Vedtægter på generalforsamlingen 2018
Nuværende Tekst:
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er: “Værkstedet” for pensionister og efterlønnere.
Foreningen har hjemsted og virker i Aarhus kommune.
Foreningen fungerer under Aarhus Kommunes frivillighuse, som administreres af
magistratens afdeling for sundhed og omsorg – region syd
Ændres til:
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er: “Værkstedet” for pensionister, førtidspensionister og efterlønnere.
Foreningen har hjemsted og virker i Aarhus kommune.
Foreningen fungerer under Aarhus Kommunes frivillighuse, som administreres af sundhed og
omsorg.
Nuværende Tekst:
§ 2.
Formål
Værkstedets formål er at tilbyde interesserede pensionister og efterlønsmodtagere mulighed
for at pleje og udvikle praktiske, håndværksmæssige interesser med udgangspunkt i et
socialt samvær.
Ændres til:
§ 2.
Formål
Værkstedets formål er at tilbyde interesserede pensionister, førtidspensionister og
efterlønnere mulighed for at pleje og udvikle praktiske, håndværksmæssige interesser med
udgangspunkt i et socialt samvær.
Nuværende Tekst:
§ 3.
Medlemmer
Stk. 1. Som medlem / bruger kan optages enhver pensionist og efterlønsmodtager, der er
bosiddende i Aarhus Kommune, og som ikke modarbejder foreningens formål og interne
bestemmelser.
Ændres til:
§ 3.
Medlemmer
Stk. 1. Som medlem / bruger kan optages enhver pensionist, førtidspensionist og
efterlønsmodtager, der er bosiddende i Aarhus Kommune, og som ikke modarbejder
foreningens formål og interne bestemmelser.
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Nuværende Tekst:
§ 4.
Ledelse/bestyrelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en koordinator (ansat af Aarhus Kommune) samt en bestyrelse,
som består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere 2 medlemmer.
Stk. 2. Koordinatoren er født medlem af bestyrelsen, der således kommer til at består af 7
personer.
Stk. 3. Formanden vælges af generalforsamlingen for en periode på to år.
Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for to år af gangen.
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.
De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. – Genvalg kan finde sted.
Ved valg til bestyrelse skal tilstræbes at alle “Værkstedets” afdelinger så vidt muligt bliver
repræsenteret.
Stk. 4. Hvert år vælges der to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan evt. deltage i
bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
Stk. 5. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med
næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 6. Koordinatoren og bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer
foreningen i alle forhold. Koordinatoren har vetoret i forhold til forvaltningsloven.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for driften.
Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.
Ændres til:
§ 4.
Ledelse/bestyrelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, næstformand, kasserer,
sekretær samt yderligere 3 medlemmer.
Stk. 2. Koordinatoren har observatørstatus i bestyrelsen.
Stk. 3. Formanden vælges af generalforsamlingen for en periode på to år.
Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for to år af gangen.
Formanden og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.
De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. – Genvalg kan finde sted.
Ved valg til bestyrelse skal tilstræbes at alle “Værkstedets” afdelinger så vidt muligt bliver
repræsenteret.
Stk. 4. Hvert år vælges der to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne kan evt. deltage i
bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
Stk. 5. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med
næstformand, kasserer og sekretær
Stk. 6. Koordinatoren Varetager den daglige drift og ledelse af Værkstedet Østergade 40.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og fungerer som samarbejdsorgan for
koordinatoren.
Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.
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Nuværende Tekst:
§ 7.
Kontingent
Stk. 1. Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentet anvendes til husets drift og til nyanskaffelser.
Ændres til:
§ 7.
Kontingent
Stk. 1. Medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentet anvendes til nyanskaffelser og fælles aktiviteter.
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