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Vedtægter Trøjborg Beboerforening

vedtaget d. 26.05.2013
Navn og sted

§1 
Trøjborg Beboerforening, Tordensskjoldsgade 31, gården th,  8200 Aarhus N (Trøjborg).

Formål

§2 stk 1
Formålet er at skabe rammer for kulturel forskellighed, demokratisk deltagelse og herigennem 
styrke den kulturelle vækst i lokalområdet såvel som i byen. 

§2 stk 2 
Trøjborg Beboerforening arbejder for at skabe gode forhold for sociale og kulturelle aktiviteter.

§2 stk 3
Trøjborg Beboerforening skal så vidt muligt samarbejde med andre beboerhuse, kulturhuse, 
relevante sociale og kulturelle organiseringer.

Medlemmer

§3 stk 1 
Enhver som tilslutter sig Trøjborg Beboerforenings formål kan blive medlem.

§3 stk 2
Kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

§3 stk 3
Husmødet har bemyndigelse til at nedsætte en ad-hoc gruppe, hvis formål er at håndtere en 
eventuel eksklusionssag.

§3 stk 3,1
Den nedsatte ad-hoc gruppe har bemyndigelse til at indkalde til et eksklusionsmøde, hvis 
fremmeste formål er at mægle i eksklusionssager og i værste tilfælde gennemføre eksklusionen.

§3 stk 3,2
Eksklusion kan ske hvis:
Den pågældende person modarbejder Trøjborg Beboerforenings formål.
Den pågældende person udviser truende, voldelig, krænkende eller på anden måde uacceptabel 
adfærd.
Den pågældende person misbruger eller ikke udviser generel respekt for huset og dets naboer.

§3 stk 3,3
Eksklusionsmøder skal indkaldes med minimum 7 dages varsel, med opslag i huset og på 
hjemmesiden. Medlemmer som er indstillet til eksklusion skal indkaldes skriftligt.

§3 stk 3,4
Eksklusion besluttes ved 2/3 stemmeflertal. Den eksklusionsindstillede har ikke stemmeret. Kun 
medlemmer af Trøjborg beboerforening har stemmeret. Blanke stemmer frafalder afstemningen og 
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indgår dermed ikke i de 2/3.

§3 stk 3,5 
Ved eksklusionssag er den pågældende suspenderet og må  ikke bruge huset eller befinde sig i 
huset, i perioden fra den pågældende har modtaget indkaldelsen til det første eksklusion møde og 
frem til sagen er afsluttet.

Organisationsstruktur

§4 stk 1
Generalforsamlingen er Trøjborg Beboerforenings øverste myndighed.

§4 stk 2
Bestyrelsen og husmødet er de besluttende organer mellem generalforsamlingerne.

§4 stk 2,1
Bestyrelsen kan beslutte alt vedrørende drift og vedligehold.

§4 stk 2,2
Husmødet er det besluttende organ vedrørende alt udover drift og vedligehold.

§4 stk 2,2,1

De enkelte grupper i bestyrelsen kan dog i en vis udstrækning selv tage mindre beslutninger, der 
vedrører andet end drift og vedligehold, så længe husmødet ikke modsætter sig. Hvis husmødet 
efterfølgende modsætter sig, undergraver dette gruppens/bestyrelsens beslutning.

Generalforsamling 

§5 stk 1
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal.

§5 stk 2
Valg og beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, men vi tilstræber os 
konsensus.

§5 stk 2,1
Kun medlemmer af Trøjborg Beboerforening har stemmeret på generalforsamlingen.

§5. stk 3
Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal.

§5 stk 4
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved opslag i huset, via mail til husets 
medlemmer samt på hjemmesiden senest 3 uger før.

§5 stk 5
Forslag til vedtægtsændringer samt indkommende forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 
uge før den ordinære generalforsamling.

§5 stk 6
Dagsorden skal minimum indeholde følgende:

1. Formalia
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2. Årsberetning fra bestyrelsen samt fra de faste grupper
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Vedtagelse af budget for det kommende år
5. Indkomne forslag 
6. Repræsentantskabs valg til bestyrelse samt 1-2 suppleanter

- Organisationsgruppen (Formand og mindst én suppleant)
- Økonomigruppen (Kassér og mindst én suppleant)
- PR- Gruppen (PR og mindst én suppleant)
- Udviklingsgruppen (Vicevært og mindst én suppleant)
- Bookinggruppen (Booking og mindst én suppleant)

7. Valg af 2 revisorer
8. Fastsættelse af kontingent
9. Fastsættelse af udlejningspriser
10. Evt.

 

§6 stk 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et husmøde beslutter dette. 

§6 stk 5,1 
En afstemning om ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvor bestyrelsesmedlemmer ikke 
har stemmeret.

§6 stk 5,2
En afstemning om ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvor kun medlemmer af Trøjborg 
Beboerforening har stemmeret.

§6 stk 6
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel og skal ske ved opslag i 
huset, via mail til husets medlemmer samt på hjemmesiden. I indkaldelsen skal en begrundelse 
foreligge samt dagsorden for mødet.

Bestyrelsen 

§7 stk 1
Bestyrelsen har det formelle ansvar for foreningen.

§7 stk 2
Bestyrelsen består af en repræsentant og 1-2 suppleant fra hver af de fem grupper: Udvikling, 
økonomi, organisation, PR og booking. Hvert bestyrelsesmedlem og suppleanter vælges på 
generalforsamlingen til at repræsentere en af disse grupper.

§7 stk 3
Formanden/kvinden for bestyrelsen er repræsentant fra organisationsgruppen.
Bestyrelsen konstituerer sin næstformand/kvinde.
Kassereren for bestyrelsen er repræsentant fra økonomigruppen.

§7 stk 4
Bestyrelsen har pligt til at følge husmødets beslutninger, så vidt de er i overensstemmelse med 
foreningens formål.
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§7 stk 5
Bestyrelsen kan kun indkalde til et lukket møde i tilfælde af person-følsomme sager, hvor det vil 
være taktløst at drøfte sagen i et større forum.

§7 stk 6
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal men tilstræber sig konsensus.

§7 stk 7
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Husmøde 

§8 stk 1
Husmøde afholdes mindst 1 gang om måneden.

§8 stk 2
Husmødet tager beslutninger ved simpelt stemmeflertal men tilstræber sig konsensus.

§8 stk 3
Ethvert medlem kan pålægge bestyrelsen at indkalde til husmøde inden for 5 dage.

§8 stk 4
Indkaldelse til Husmøde skal ske ved opslag i huset, via mail til husets medlemmer samt på 
hjemmesiden senest 5 dage før.

§8 stk 5
Alle deltagere på et husmøde har stemmeret.

Økonomi

§9 stk 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§9 stk 2
Udlejningspriser fastsættes på generalforsamlingen.

§9 stk 3
Kassereren har fuldmagt over foreningens konto. 

Revision

§10 
Der vælges på generalforsamling 2 revisorer, som ikke er i bestyrelsen.

Tegningsret 

§11 stk 1
Foreningen tegnes ved formanden og minimum ét andet bestyrelsesmedlem.
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Opløsning 

§12 stk 1
Foreningen kan opløse sig selv, hvis det besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, 
indkaldt med opløsning som formål. Opløsning kræver 75% stemmeflertal. Der skal mindst gå seks 
måneder mellem de to opløsnings-orienterende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning skal 
foreningens midler gives til et velgørende formål. 
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