
Vedtægter for Multihuset Kik Ind.  
§1. Navn 
Foreningens navn er Multihuset Kik Ind 

§2. Hjemsted 
Foreningen er hjemmehørende i Odense M. 

§3. Formål. 
Foreningen ”Multihuset Kik Ind” er et socialt og kulturelt tilbud, der henvender sig til folk uanset 
alder og nationalitet. Der er fokus på at bringe mennesker med forskellig baggrund sammen. Med 
respekt for de forskellige kulturer. 

Der arbejdes for, at alle har ansvarlighed for hinanden, således at også enlige forsørgere, socialt 
isolerede, ældre og mennesker med anden etnisk baggrund en dansk, trygt kan deltage i foreningens 
aktiviteter og derved opbygge et netværk. 
 
Foreningen vil gennem forskellige tilbud/aktiviteter skabe relationer mellem børn, unge og ældre, 
hvor det er muligt at lære af hinanden. 
 
Den ene hjælper den anden, som hjælper den tredje osv. F.eks. Lone åbner døren for Per, som sidder 
i kørestol. Per hjælper Oda med computeren. Oda hjælper Karim med at lære dansk og fortæller 
historier fra sin barndom til lille Lars. Lars skriver en stil om at vokse op i fyrrerne. Karim hjælper 
Lone med at lære fransk. 
 
Aktiviteter og tilbud efter behov f.eks.  
Lektiehjælp til alle aldre  
It forståelse 
Hjælp til at forstå dansk og det danske samfund 
Dart 
Lystfiskerklub 
Syning  
Etc.  
 

§4. Medlemskab 
Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. 
Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er 
gyldigt medlemsbevis. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. 
Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af bestyrelsen kan stemme for eksklusion.  
Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på først kommende bestyrelsesmøde. 

§5. Kontingent 
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling. 

§6. Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes én gang årligt 
inden udgangen af februar måned. 



Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel via opslag. Indkaldelsen skal 
indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor 
9. Behandling af indkomne forslag 
10. Eventuelt 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettige og kan opstille til tillidsposter. 

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog §8. 
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem begærer skriftlig 
afstemning. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling 
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i 
§6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i §6 og §8. 

§8. Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. 
Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer på den 
ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling. 

§9. Bestyrelsen 
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på min. 3 personer (ved flere – altid et ulige antal). 
Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har over for generalforsamlingen det overordnede 
ansvar for foreningens daglige drift. 

Bestyrelsen samt suppleanter vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
formand, sekretær og kasserer. Afhængigt af valgte bestyrelsesmedlemmer er halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmer rundet op til nærmeste hele, valgt for 2 år. Øvrige for 1 år. Dette er kun i 
2016. Efterfølgende vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.  



Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. 

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10. samt et 
forslag til budget for det kommende års aktiviteter. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen holder møde, når det findes nødvendigt. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Hvis kun et lige antal 
bestyrelsesmedlemmer er til stede, tæller formandens stemme for 2. Afstemning sker ved 
håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.  

§10. Regnskab 
Regnskabsåret følger kalenderåret.  
Kassereren udarbejder én gang årligt et drifts- og statusregnskab. 
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til 
enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, bogføring og 
beholdninger. 

§11. Tegningsret 
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil. 

§12. Opløsning af foreningen 
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en 
ekstraordinær generalforsamling. 

Opløsning af foreningen sker ved almindeligt stemmeflertal blandt stemmeberettigede fremmødte 
medlemmer.  

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, sociale 
formål i Odense kommune.  

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28.2.2019 

 
 
 

 


