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Vedtægter for foreningen 
Carl Nielsen Legepark 

§ 1 Foreningens navn:  
1. Carl Nielsen Legepark 

§ 2 Hjemsted: 
1. Skullerodsholm Aktivitetshus, Smedestræde 2, Nr. Lyndelse,  5792, Årslev 

§ 3 Foreningens organisatoriske placering:  
1. Carl Nielsen Legepark er en selvstændig, regnskabsførende forening og indgår på lige 
fod med de foreninger og aktivitetsgrupper, der er hjemmehørende på Skullerodsholm. 
2. Foreningens aktiviteter skal altid kunne rummes inden for Skullerodsholms formulere-
de målsætninger. 

§ 4 Foreningens formål:  
1. At få udbredt kendskabet til den lokalt fødte komponist Carl Nielsen gennem leg og 
kulturelle aktiviteter 
 2. At virke som et kraft- og inspirationscenter for lokalområdets beboere, foreninger og 
erhvervsdrivende 
3. At fremstå som en kreativ og rekreativ oase for udefra kommende besøgende og lo-
kalområdets beboere. 
4. At medvirke til at gøre lokalområdet attraktivt for tilflyttere. 

§ 5 Organisatorisk opbygning: 
1. Foreningen Carl Nielsen Legepark´s øverste myndighed er den årlige generalforsam-
ling.  
2. Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse med en formand og en kasserer som an-
svarshavende.  

§ 6 Arbejdsgrupper: 
1. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til arbejdet med definerede, afgrænsede 
områder.  
2. Arbejdsgrupperne er ansvarlige over for bestyrelsen.  
3. Arbejdsgrupperne vælger af deres midte en gruppeleder. 
4. Hver arbejdsgruppe får tilknyttet et bestyrelsesmedlem som kontaktperson mellem 
bestyrelsen og arbejdsgruppen. 
5. Arbejdsgrupperne er selvsupplerende i forhold til medlemskreds.  
6. Flg. arbejdsgrupper er stående grupper: 

1. Koordination - Koordinering og samarbejde med lokalområdets øvrige aktører på 
kulturelt og erhvervsmæssigt område. 

2. Udvikling - Udvikling og beskrivelse af legeredskaber og deres placering i områ-
det. 

3. Praksis - Praktisk udførelse af arbejdet med etablering af legeredskaber. 
4. Indtjening - Udtænkning af muligheder for indtægtsdækket virksomhed, samt 

iværksættelse af disse. 
5. Information - eksternt og internt, og PR-arbejde vedr. samtlige områder. 

7. Bestyrelsen afholder halvårlige møder med gruppelederne til gensidig orientering. 
§ 7 Medlemskreds: 

1. Foreningen er åben for alle, der betaler et kontingent. 
2. Foreninger og virksomheder vil kunne tegne et medlemskab og blive repræsenteret 
ved generalforsamlingen med 1 stemme pr. medlemskab. 
3. Der vil kunne tegnes "Støttemedlemskaber", som giver adgang til generalforsamlingen 
uden stemmeret. 
 



2 
 

§ 8 Bestyrelse:  
1. Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer + 2 suppleanter 
2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer; i 
ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang vælges 2 og tre medlemmer. 
3. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. 

§ 9 Generalforsamling: 
1. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 
2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. 
2. Generalforsamlingens dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/ kassereren 
4. Foreningens fremtidige virksomhed v/ formanden 
5. Fastlæggelse af kontingent 

a. Medlemskontingent 
b. Organisationskontingent 
c. Støttemedlemsskab 

6. Behandling af indkomne forslag  
7. Valg af formand for bestyrelsen 
8. Valg af medlemmer/suppleanter  til bestyrelsen 
9. Valg til Bestyrelsen for 2 år 
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år   
11.  Valg af revisor : 
12.  Eventuelt 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling: 

1. Skal afholdes. såfremt ønsket herom fremsættes skriftligt af mere end 50% af de 
stemmeberettigede. 

§ 11 Vedtægtsændringer: 
1. Forslag til ændring af vedtægten skal fremsættes skriftligt. 
2. Ændringer af vedtægten kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte på generalfor-
samlingen stemmer for forslagene.  

§ 12 Opløsning af foreningen: 
1. Opløsning af foreningen kan ske, såfremt de fremmødte på en generalforsamling 
stemmer herfor ved simpelt flertal, og får dette bekræftet på en efterfølgende ekstraor-
dinær generalforsamling. 
2. Ved foreningens eventuelle opløsning overdrages eventuelle aktiver i foreningen til be-
styrelsen for Skullerodsholm.  

 

Således vedtaget den ___________/________ 2016 

På generalforsamlingens vegne - dirigent 

_________________________________________  


