
 

Vedtægter for Brændgå rd Unge Club (BUC)  
 
§1. Navn, hjemsted og formål  
Foreningen Brændgård Unge Club (BUC) er stiftet den 20. august 2018 og har hjemsted i Afdeling 
Brændgårdsparkens gamle gildesal, Brændgårdvej 39-41 kælderen, i Herning Kommune.  
Foreningen bygger på et aktivt og forpligtende medlemskab, hvor medlemmerne på frivillig basis udvikler 
og gennemfører foreningens aktiviteter.  
Foreningens formål er at tilbyde et aktivitets- og værested for alle unge mellem 13 og 25 år og hermed 
bidrage til opbygning af konstruktive og positive ungdomsfællesskaber.  
Klubben starter med at have åbent én dage ugentligt fra kl. 18-22. Det skal derudover tilstræbes, at der 
afholdes mindst fem arrangementer årligt, enten i eller uden for huset, som fx bowling, familiedag, 
madlavning, bolsjekogning mv.. 
Det er ikke tilladt at medbringe, serverer, indtage, sælge eller på anden måde formidle 
alkohol/euforiserende stoffer i klubben og hvis et medlem møder op, påvirket af alkohol/euforisende 
stoffer, skal de straks bortvises.  
Foreningen vil samarbejde med andre aktører, både frivillige og kommunale, der arbejder med unge, som 
eksempel kan nævnes Det opsøgende team og Head Space. 
 

§2. Medlemskab  
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der støtter foreningens formål. Ved indmeldelse skelnes 
der mellem om man som medlem er bruger eller frivillig: 

• Som frivillig skal man være fyldt 18 år og der er ingen øvre aldersgrænse. Foreningen stiller krav om 
at der på alle frivillige indhentes børneattest. Som frivillig indgår man i et frivilligteam, som 
sammen tilrettelægger arbejdet i klubben og sørger for bemanding af klubben i åbningstiderne.  

• Som bruger skal man være fyldt 13 år og være under 26 år. 
For at være aktiv i foreningens arrangementer kræves, at man er medlem af foreningen, dog kan 
foreningen inddrage andre, ikke-medlemmer, i de enkelte arrangementer, det være sig både 
enkeltpersoner og grupper.  
Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse og ved 
forevisning af gyldig billedlegitimation. Ved indmeldelse skal oplyses mindst en kontaktperson/pårørende 
over 18 år, som kan kontaktes i tilfælde af ulykke, sygdom eller andet. 
Kontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, opkræves én gang årligt. Kontingentet skal være 
betalt senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Kontingentet i stiftelsesåret fastsættes til kr. 
00,00 uanset om man er bruger eller frivillig.  
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Nye medlemmer 
betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent ved indmeldelse.  
Ved et flertal i bestyrelsen, kan et medlem ekskluderes fra foreningen, hvis det har modarbejdet 
foreningens formål eller gjort en eller flere af følgende handlinger i klubben: 

• Medbragt, serveret, indtaget, solgt eller på anden måde formidlet alkohol/euforiserende stoffer. 

• Stjålet eller øvet hærværk mod klubben og dens inventar (gælder både i og uden for 
åbningstiderne). 

• Opført sig aggressivt, truende eller været fysisk voldelig overfor andre brugere eller frivillige.  
 

§3. Generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid 



indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.  
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel ved 
offentliggørelse af indkaldelse på Fruehøjgaards hjemmeside og facebookside samt afdelingens 
facebookside. 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes 
disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er 
medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.  
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som 
ikke må være medlem af bestyrelsen.  
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.  
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Hvert medlem har én stemme, 
der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på 
forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 
underskrives af dirigenten. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  

1) Valg af dirigent og referent  
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
3) Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  
4) Budgetforslag for det kommende år til godkendelse  
5) Fastsættelse af kontingent  
6) Behandling af indkomne forslag  
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen  
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen  
9) Valg af revisor og revisorsuppleant  
10) Eventuelt (forhold kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutninger)  

 
§4. Bestyrelsen  
På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med: 1 
formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 1 sekretær. Bestyrelsen sidder for mindst 2 år ad gangen, dog 
således, at der det første år er 3 og næste år 2 af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Revisor, 
revisorsuppleant og suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år.  
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 3.  
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens 
medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres 
en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til 
vedtægten.  

 
§5. Regnskab  
Foreningens regnskabsperiode er 01.01. - 31.12. Regnskabsåret 2018 løber fra den 21.8.2018 til 31.12.2018  
Regnskabet skal, før afholdelse af den ordinære generalforsamling, være revideret af foreningens valgte 
revisor.  

 
 



§6. Tegning og hæftelse  
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 
Foreningen kan meddele foreningens kassere fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående 
forpligtelser.  
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.  
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld og forpligtelser og har ikke krav på andel af foreningens 
formue.  

 
§7. Opløsning  
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede.  
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede.  
Ved opløsningen af foreningen tilfalder foreningens formue Afdeling Brændgårdsparken, til 
almenvelgørende formål til gavn for afdelingens beboere.  

 
§8. Vedtægtsændringer  
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne 
stemmer er for forslaget.  
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. august 2018 


