VEDTÆGTER
for
Teleforeningen

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§1
Foreningens navn er: Teleforeningen.
§2
Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune.
§3
Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at:
Støtte medlems- og fritidsaktiviteter, udbetale begravelseshjælp ved et medlems død, etablere
sociale og økonomiske foranstaltninger samt afholde arrangementer for medlemmerne.
Derudover at støtte medlemmernes tillidsvalgte i deres arbejde i form af uddannelse, samt
efter-/videreuddannelse efter hvervet som tillidsvalgt.
Afkastet af Foreningens formue med fradrag af administrationsudgifter kan efter beslutning af
bestyrelsen anvendes til uddeling i henhold til § 3.

MEDLEMSKAB
§4
Som medlem optages de på stiftelsestidspunktet registrerede medlemmer af Dansk Metal
Tele Afdeling 1.
Nye medlemmer, som er indmeldt i Dansk Metal Tele Afdeling Øst, siden sidste
generalforsamling, kan hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra
bestyrelsen, optages som medlemmer af foreningen.
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§5
Udmeldelse sker automatisk, hvis medlemskab af Dansk Metal Tele Øst ophører.

§6
Kontingent fastsættes, af generalforsamlingen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love.

BESTYRELSE
§7
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer.
bestående af én formand, én næstformand, én kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer i Teleforeningen, der har været medlem i mindst 3
år.

§8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller
hvis to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes skriftligt af
formanden med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmøde skal holdes mindst en gang om
året.
Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, og protokollen underskrives af referenten og
formanden eller den fungerende formand.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, inklusive formanden eller næstformanden, er til
stede.
Ved stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 9 udgået i 2012

GENERALFORSAMLING
§ 10
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig med det
fremmødte antal medlemmer, når denne er lovligt indvarslet.
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Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.
Ordinær generalforsamling bekendtgøres senest 7 uger før ved personlig indkaldelse eller
ved indkaldelse i et blad, som udsendes til foreningens medlemmer.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigenter
Optagelse af nye medlemmer jf. § 4
Protokol.
Beretning.
Godkendelse af årsregnskabet.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer.
Valg af bestyrelse.
Godkendelse af statsautoriseret revisor.
Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 5 uger før generalforsamlingen.
Dagsorden, indkomne forslag og vedtægtsændringer vil være tilgængelig på Teleforeningens
hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. Regnskab kan rekvireres ved
henvendelse på Teleforeningens adresse.
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer, samt gæster inviteret af bestyrelsen.
På den årlige generalforsamling vælges:
Én formand vælges i lige år for 2 år.
Én næstformand vælges i ulige år for 2 år
Én kasserer vælges i ulige år for 2 år.
To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for 2 år.
Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for 2 år.

AFVIKLING AF GENERALFORSAMLING
§ 11
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

3

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens
virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse,
og der vælges bestyrelse og revisor.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger
af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme.
Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke
bestyrelsesmedlemmer der er villige til at modtage genvalg.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
75 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med oplysning om årsag til
ønsket, dog skal mindst 2/3 af de medlemmer, som ønsker den afholdt, være tilstede ved
åbningen, for at generalforsamlingen er lovlig.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen har
modtaget begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8
dages varsel.
Indvarsling sker ved skriftlig indkaldelse til alle afdelingens medlemmer.

KAPITAL
§ 13
Foreningens formue udgør ved stiftelsen kr. 67.000.000,00
Foreningens kapital, ud over hvad der er nødvendig til afholdelse af de løbende udgifter, skal,
medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, være anbragt i obligationer, børsnoterede
værdipapirer, i et anerkendt pengeinstitut eller investeres i fast ejendom i form af egne
bygninger eller i andele af bygningsporteføljer i samarbejde med andre investorer.
Bestyrelsen kan købe og drive en kontor- og mødeejendom til eget brug og til brug for
forenings- og socialpolitiske aktiviteter.
Den daglige drift af ejendommes udredes af formuens afkast.
Bestyrelsen påser, at afkastet af kapitalen anvendes i overensstemmelse med vedtægternes
formål.
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REGNSKAB, UDBETALING OG REVISION
§ 14
Regnskab
Kassereren aflægger foreningens regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens regnskaber og beholdninger. Disse
administreres i henhold til regnskabsinstruks, der skal være godkendt af bestyrelsen og
revisionen.
Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse på Teleforeningens adresse.
Revision
Foreningens regnskab revideres af statsautoriseret revisor.
Revisorerne skal mindst en gang halvårligt, eller når de skønner det nødvendigt, såvel
talrevidere som kritisk gennemgå foreningens regnskab, og der skal foreligge bilag for alle
regnskabsposter.
Afvigelser og bemærkninger føres i en revisionsprotokol, der forelægges
generalforsamlingen.
Regnskab for aktiviteter skal være afsluttet senest seks uger efter disses afholdelse.
Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik. Regnskaberne
underskrives at revisionen og den samlede bestyrelse.
Foreningens statsautoriserede revisor vælges på generalforsamlingen, efter indstilling fra
bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

TEGNING OG HÆFTELSE
§ 15
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser, det er alene foreningens formue som
hæfter herfor.
Formanden tegner foreningen og underskriver på dennes vegne.
Næstformand tegner i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer foreningen ved formandens
forfald.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 16
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af
de afgivne stemmer.
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OPLØSNING
§ 17
Foreningen kan kun opløses ved urafstemning blandt medlemmerne. For ophævelse skal der
være 2/3 majoritet af det samlede medlemstal. En generalforsamling afgør i tilfælde af
opløsning, hvorledes foreningens midler skal anvendes.
Foreningens midler kan ved opløsning ikke overføres til Dansk Metal Tele afdeling Øst, men
skal gå til formål omfattet af foreningens formålsbestemmelse jvf. § 3.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 19. marts 2003.
Ændret på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2003, den 8. oktober 2005, den
28. oktober 2006, den ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2008, den ordinære
generalforsamling den 27. oktober 2009, den 28. oktober 2010, den 26. oktober 2011, den
24. oktober 2012, den 29. oktober 2014, den 28. oktober 2015, den 26. oktober 2016 og
senest på den ordinære generalforsamling den 28. oktober 2020.
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