
Vedtægter for Dall Villabys Støtteforening. 
 

§ 1 Navn og hjemsted. 

Foreningens navn er Dall Villabys Støtteforening (herefter kaldet foreningen). 

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune. 

 

§ 2 Formål. 

Foreningens formål er: 

2.1 At yde støtte til det brede sociale fællesskab i Dall Villaby og omegn, samt foreningen DFI. 

Støtten kan bestå af økonomisk såvel som anden støtte.  

2.2 At skabe aktiviteter og arrangementer, som styrker det sociale fællesskab i lokalsamfundet, og 

som kan skabe indtægter, for at foreningen kan opfylde formål 2.1. 

 

§ 3 Organisation. 

3.1 Foreningen er en selvstændig forening og juridisk adskilt fra DFI.  

3.2 Foreningen har ingen bestemmelsesret over DFI og de enkelte afdelinger i DFI. Foreningen 

kan eventuelt knytte betingelser til de aktiviteter, der ydes støtte til.  

 

§ 4 Kontingent. 

4.1 Kontingenter fastsættes på den ordinære generalforsamling både for så vidt angår størrelsen 

af disse, opkrævning og forfald. 

  

§ 5 Generalforsamling 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år 

sidste tirsdag i januar og annonceres på opslag på hjemmesiden og facebook, senest 4 uger før 

afholdelse. 

5.2 Dagsordenen skal på ordinær generalforsamling have følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Formandens beretning til godkendelse 

3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år i følge § 4 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Eventuelt 

5.3 Forslag til punkt 5) skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingen.  



5.4 Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Herudover kan bestyrelsen indbyde andre 

til generalforsamlingen. 

5.5 Medlemmer som er fyldt 15 år har stemmeret. Medlemmer som har kontingentrestance har 

ikke stemmeret. Andre fremmødte har taleret men ikke stemmeret. 

5.6 Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer anmoder om skriftlig afstemning. 

5.7 En ekstraordinær generalforsamling annonceres på opslag i byen, senest 4 uger før afholdelse. 

Dagsordenen kan afvige fra den ordinære generalforsamling, ellers gælder øvrige regler for 

afholdelsen (pkt. 5.3 – 5.5) 

5.8 Ved afstemninger, benyttes regel om simpelt flertal. 

 

§ 6 Bestyrelsen 

Formand, næstformand og kasserer kan alene og hver for sig tegne foreningen i økonomisk 

henseende dog ikke stifte gæld.. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal. 

I ulige år er min. 3 medlemmer på valg (formand og min. 2 bestyrelsesmedlem) og i lige år min. 

3 medlemmer på valg (kasserer og min. 2 bestyrelsesmedlemmer). 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, som skal foreskrive, hvordan  

Foreningens formue skal forvaltes til sociale aktiviteter og arrangementer i Dall Villaby og omegn 

og DFI. 

Bestyrelsen kan nedsætte permanente og enkeltstående udvalg til varetagelse af foreningens 

opgaver. Bestyrelsen kan meddele prokura til disse udvalg. 

Foreningen kan tegnes af mindst 50% af den samlede bestyrelse med deltagelse af formand eller 

næstformand. 

 

§ 7 Regnskab. 
7.1 Regnskabet går fra 1/1-31/12  
7.2 Regnskabet skal føres efter god regnskabsskik, og bestyrelsen skal godkende kontoplanen og 

skal kunne fremvise, hvilken støtte der er ydet det forgangene år. 

7.3 Foreningens formue består af de aktiver, der er opført på inventarlisterne og anført i 

regnskabet. 

7.4 Foreningens medlemmer har ud over forpligtelsen at betale kontingent ingen økonomiske 

forpligtelser over for foreningen, og har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte 

af nogen art. 



7.5 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Foreningen 

hæfter alene med sin formue. 

 

§ 8 Vedtægtsændringer 

8.1 Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen. 

 

§ 9 Opløsning 

9.1 Opløsning af foreningen skal godkendes på generalforsamlingen.  

9.2 Opløses foreningen tilfalder alle aktiver Fritidshuset og DFI. 

 

§ 10 Ansøgning om økonomisk støtte. 
 

10.1  Ansøgning om støtte skal være bestyrelsen i hænde hvert år inden 1. oktober.  

Veldokumenteret ansøgning sendes på mail til foreningens formand. (Mailadresse findes på 

foreningens hjemmeside.) 

 

10.2 Bestyrelsen udvælger hvilke ansøgere som det pågældende år kan komme i betragtning til 

støtte, og disse vil blive offentliggjort primo oktober. Bestyrelsen kan til en hver tid 

beslutte, at ingen ansøgere kommer i betragtning til støtte. 

 

10.3 Alle gyldige medlemmer af foreningen har (x) antal stemmer pr. husstand i afgørelsen om 

hvilke udvalgte ansøgere om støtte der skal i betragtning det pågældende år. Denne 

afstemning afholdes hvert år ultimo oktober i Fritidshuset. Udvælgelsen afgøres ved 

simpelt optælling af stemmeafgivelserne og udregnes derefter i %. (Eks. På denne praksis 

forefindes nedenfor). 

 

10.4 Ansøgte støttebeløb er med ”loft”, hvilket betyder at, der ikke kan udløses en højere støtte 

end ansøgning forlyder.  

 

10.5 Overskuddet fra støttepuljen falder tilbage til foreningen og kan evt. doneres bort hvis der i 

bestyrelsen er flertal for dette.  

 

10.6 Støtte kan ikke gives til enkeltpersoner. 

 

10.7 Afstemningen:  

 

1. Velkommen v/Formanden. 

2. Orientering om de opstillede ansøgningskandidater og begrundelse for udvælgelsen af 

disse.  

3. Orientering om støttepuljen i kr. og reglerne for fordeling af støtte i % ud fra resultatet af 

stemmeafgivelserne.  



4. Valg af optællings panel blandt fremmødte i salen.  (2 personer) 

5. Afstemning for medlemmer. Hvert medlemskort udløser en stemmesedler pr. fremmødte 

fra husstanden. 

6. Optælling og udregning af støttebeløbets størrelse for de opstillede kandidater. 

7. Overrækkelse af checks til repræsentanter for de opstillede kandidater. 

Eksempel.  

Støtteforeningen udlover 50.000kr i puljen  

Ansøgningers kandidater som er udvalgt og opstillet af bestyrelsen.  

Legepladsudvalget: 100.000kr  

Fodbold Afd.: 5000kr.  

Håndbold Afd.:3000 kr.  

Spejderne: 2000kr.  

Herefter stemmer medlemmerne via stemmesedlerne, og optællingen opgøres til nedenstående i 

%.  

Legepladsudvalget: 50 % af stemmerne 

Fodbold Afd.: 35 % af stemmerne 

Håndbold Afd.: 5 % af stemmerne 

Spejderne: 10 % af stemmerne 

Disse % giver dette billede:  

Legepladsudvalget: 25.000kr. (50 % af puljen på 50.000kr)  

Fodbold Afd.: 5000kr (35 % af puljen på 50.000kr, men med loft på ansøgte 5000kr.) 

Håndbold Afd.: 2500kr (5% af puljen på 50.000kr)   

Spejderne: 2000kr. (10 % af puljen på 50.000kr)  

Det vil sige at ud fra de 50.000kr i puljen gives 34.500 kr. og derfor mangler der 15.500kr at gives 

i støtte.  

De 15.500kr. vælger bestyrelsen ved næste kommende møde, om de skal doneres eller beholdes.  


