
ViBORG
KOMMUNE

Kulturelt Samråd

 

Kultur & Udvikling

ANSØGNING OM OPTAGELSE Fællessekretariatet

PrinsensAllé 5

8800 Viborg

Tif: 87878787Foreningensnavn: Støtteforeningen Katrinehavens Venner Fan 87879000
 

www.viborg.dk

Foreningens hjemsted/adresse:

Horsdalsvej 10, 8800 Viborg Dato: 12-03-2019

Sagsnr.: 19/1176

Foreningens formål: (Kopi af vedtægter skal vedlægges) Sagsbehandler: vpkj3

Direkte tlf.: 87 87 30 03
At hjælpe Katrinehavens beboeretil musikoplevelser, fælles oplevelser ud af huset, så Direkte e-mail: kj3@viborg.dk
som deltagelse I Søndersøløbet og fremme fællesskabet mellem de 6 klynger, pårørende
og naboertil Katrinehaven.

Aktivitetsoversigt for forrige kalenderår: (Kan evt. vedlægges)

Katrinehavemarked(bagagerumsmarked), julemarked, Royal Run løbet på Katrinehaven,
Søndersøløbet, Sommerfest, hvor Den RødeTråd spillede op til dans og en
musikpædagogstod for "rystesammendelen" og julefest med spisning og musik.

Foreningens nuværende formand og kasserer:

Formand:
Navn: Jonna Bach Christensen

Adresse: Horsdalsvej 10

8800 Viborg

Tif.nr.: 40741602 Mail: ibc@jbcsminiservice.dk

 

 

  

Kasserer:
Navn: Jonna Bach Christensen

Adresse: Horsdalsvej 10
8800 Viborg

Tif.nr.: 10741602 Mail: jbc@jbcsminiservice.dk

 

 

  

Lisbeth Sloth Nealborg
Underskrift/ansg@ger
 

 

Afgørelse:

Dato:
 

Underskrift/Viborg Kommune
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Vedtægterfor støtteforeningen Katrinehavens Venner

$1 Foreningens hjemsted:
Katrinehaven 1, 8800 Viborg

$2 Foreningens formåler:
e At supplere det økonomiske grundlagfor aktiviteter for beboerne på Katrinehaven ved at søge legater, sponsorater mv..

e At bidrage medstøtte, inspiration og ekstra hændertil såvel beboere som personale med det formål, at Katrinehaventil
enhvertid er det bedste sted bo.

e Åt være primus motorfor sociale arrangementerfx. sommerfest.

$3 Medlemsskab:

e Ålle med interesse for Katrinehaven kan optages. Dette gælder såvel enkeltpersoner, husstande, virksomheder som
offentlige institutioner.

e Alle beboerei Katrinehaven er kontingentfrie medlemmer.

$4 Foreningensdrift:

e Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

e Bestyrelsen kan, hvis min. %4 af de betalende medlemmerønskerdet indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består af max. 7 medlemmer- så vidt muligt medlemmerfra alle klynger.

Der vælges 2 suppleanter hvert år for et år ad gangen

Minimum 2 medlemmervælgesi ulige år og minimum 2 medlemmervælgesi lige år.

Bestyrelsen består af enkeltpersoner og vælges blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

Detstår bestyrelsenfrit for at nedsætte supplerende udvalg (festudvalg, fondsøgningsudvalg mv.)

$5 Økonomi:
e Foreningen tegnes af kassereren, men ved optagelse af lån skal dette behandles på en generalforsamling.
e Bestyrelsen kan meddeles fuldmagt.

e Foreningens medlemmerog bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser der er indgået på vegne af
foreningen. Hertil hæfter alene foreningens formue.

e Foreningens medlemmerhar ikke nogen økonomiskeforpligtelser overfor foreningen.

e Foreningens medlemmerhar ikke krav på nogendel af foreningens formueeller udbytte af nogen art.

e Kontingentet fastsættes på generalforsamling indenfor 3 medlemskaber: Enkeltpersoner, familie (mere end to personer),
virksomheder.

$6 Generalforsamlingen:
Dagsorden medfølgende punkteroffentliggøres og sendestil foreningens medlemmer mindst en månedfør afholdelse:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Foreningens regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomneforslag
7. Valg til bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor
9. evt.

$7 Regnskabsår:
Foreningens regnskabsårfølger kalenderåret.

Vedtaget d. 18. marts 2019
Jonna Bach Christensen Formandfor Kathrinehavens Venner


