
 

 

 
 
 
 

 
Vedtægter  

Video 2000 Video- og fotoklub: 
 
§1. Formål: 
 Formålet med video- og fotoklubben er, ved oplysning samt socialt og sagligt samvær at hjælpe 

medlemmerne med at forbedre kvaliteten i deres video- og fotoarbejde. 
 
§2. Hjemsted: 
 Klubben er en pensionistklub med hjemsted i Aarhus kommune,  
 
§3. Medlemmer: 
 Som pensionistklub optager foreningen kun medlemmer der er pensionist, det være sig 

Folkepensionist, Førtidspensionist, Invalidepensionist o.l. 
 
§4. Eksklusion: 

Bestyrelsen kan udelukke personer som medlemmer af foreningen, hvis de ikke overholder 
foreningens regler, herunder husorden for klublokalet, eller hvis den skønner at der er fare for, at de 
pågældende vil modarbejde foreningens formål eller materiale. 

 
§5. Kontingent/Regnskab: 

Regnskabsåret går fra 01.01. til 31.12. 
 Kontingentet fastsættes af Generalforsamlingen og udgør p.t. pr. 100,- pr. år. 

Herudover kræves der medlemskab af Klostergade Centret. 
Restance kan medføre eksklusion af foreningen. Kontingent skal være betalt inden 
generalforsamlingen for at opretholde stemmeret herpå, 

 
§6. Generalforsamling: 
 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes i januar og skal varsles mindst 14 dage før ved opslag i 
Klublokalet samt på foreningens Hjemmeside.  
 Dagsorden: 
1. A: Valg af dirigent 

B: Valg af referent 
C: Godkendelse af dagsorden 
D: Valg af stemmeudvalg 

2. Bestyrelsens beretning fra formanden. 
3. Regnskabs forelæggelse ved kasseren, herunder fastsættelse af næste års kontingent. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af formand for to år, på ulige år. 
6. Valg af kasserer for to år, på lige år.    
7. Valg af bestyrelsesmedlem for to år, på ulige år. 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. 
9. Valg af kritisk bilagskontrollant for to år, på lige år. 
10. Eventuelt. 

 



 

 

 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt, og være formanden i 
hænde inden syv dage før generalforsamlingen. 

 Alt på generalforsamlingerne vedtages ved simpelt flertal, dog kræves ved vedtægtsændringer 2/3 af 
de afgivne stemmer. Afstemningen skal foregå skriftligt, blot et medlem kræver det.  
 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen kræver det, eller hvis 25 % af 
medlemmerne skriftligt anmoder om det, bestyrelsen skal inden en måned indkalde til en sådan med 14 
dages varsel. 

 
§7. Bestyrelsen: 

Bestyrelsen skal varetage medlemmernes interesser, samt holde styr på foreningens aktiver. 
Formand og kasserer vælges af Generalforsamlingen jf. vedtægternes §6. pkt. 5 og 6. 

 I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to.  
 Bestyrelsessuppleanter har møderet på bestyrelsesmøderne. 
 Der udbetales årligt et honorar på kr. 300 til hvert af de tre bestyrelsesmedlemmer, til delvis dækning 

af kørsel og telefonudgifter.  
 

 Tegning:  
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller kasserer og et andet medlem 

         af bestyrelsen. 
Der kan gives prokura til formand og/eller kasserer 

  
§8. Vedtægtsændringer: 

Vedtægterne skal løbende holdes a’jour med samfundsudviklingen, herunder udefra kommende love 
og regler. Vedtægtsændringen skal godkendes med2/3 flertal af de afgivne stammer, på en 
Generalforsamling, h.h.v. en Ekstraordinær Generalforsamling.  

 
§9. Opløsning af foreningen: 

Foreningen kan kun opløses, hvis det ved almindelig flertal vedtages på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst en måned mellem hver.  
Ved opløsning skal foreningens aktiver tilhøre Klostergade Centret  i Århus. 

 
 Ved opløsning af klubben anbringes aktiverne i Klostergade Centrets varetægt, hvor de henstår i indtil 

1 år, med henblik på at videreføre klubben ”Video 2000 video- og fotoklub” i Århus kommune. Efter 1 
år kan Klostergade Centret frit disponere over aktiverne. 

 Udstyr stillet til klubbens rådighed af medlemmer returneres til disse, hvis dette ønskes. 
 

Vedtaget den 23. januar 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video 2000 video- og fotoklub 
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www.video2000.dk 
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