
VEDTÆGTER  

FOR 

MOTIONSFORENINGEN FREDENSBORG RÅDHUS 
 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er ”Motionsforeningen Fredensborg Rådhus” 

Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune, 2980 Kokkedal 

Foreningens adresse er Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. 

 

§ 2. Formål 

Foreningen formål er at drifte og vedligeholde motionsrummet på Fredensborg 

Rådhus. Driftsopgaven er pr. 01.01.2018 overdraget til foreningen fra Fredensborg 

Kommune. 

 

Ved overdragelsen er udarbejdet en oversigt over det i motionsrummet beroende 

udstyr og maskiner. 

 

§ 3. Medlemmer 

Alle ansatte i Fredensborg Kommune, med arbejdssted på rådhuset, anses automatisk 

som medlemmer af foreningen og har møderet til foreningens generalforsamling og 

andre møder indkaldt af foreningens kompetente organer. 

 



§ 4. Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

 

Ved første generalforsamling vælges 2 medlemmer for 2 år og de resterende – 3 

medlemmer – vælges for 1 år. 

Der vælges 1 suppleant. 

 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen (inden 14 dage) konstituerer 

bestyrelsen sig med formand og kasserer. Der kan tillige vælges næstformand og 

sekretær. 

 

Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, jf. § 3. 

 

Centerchefen for Center for politik og Organisation råder over en observatørpost i 

bestyrelsen, som kan besættes af centerchefen eller en medarbejder i Fredensborg 

Kommune efter centerchefens valg. 

 

§ 5. Bestyrelsens opgaver  

Bestyrelsen har til opgave at drifte motionsrummet på Fredensborg Rådhus. 

 

Dette indebærer blandt andet sikring af, at der gennemføres mindst 1 årlig 

sikkerhedsgennemgang af motionsrummets udstyr og maskiner via aftale med 

ekstern leverandør og at der sker en basal vedligeholdelse af udstyr og maskiner. En 

fornøden andel af tilskuddet fra Fredensborg Kommune afsættes til dette. 

 



Bestyrelsen registrerer – med udgangspunkt i sikkerhedsgennemgange og 

vedligeholdelsesniveauet af udstyr og maskiner – behovet for udskiftning heraf og 

fremlægger forslag herom. 

 

Bestyrelsen forestår i øvrigt nyindkøb af udstyr og maskiner inden for foreningens 

budget. 

 

§ 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker via 

”hosfrede.dk” (eller mailgruppe på foreningens medlemmer).  

 

Afstemning og valg af bestyrelse foregår ved håndsoprækning, hvis ingen af de 

fremmødte kræver skriftlig afstemning. 

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling 

er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Der kan ikke afgives 

stemme ved fuldmagt. 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Godkendelse af budget 

6. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 

7. Eventuelt 



 

Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.  

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 

tillige finde sted, når mindst 10 af foreningens medlemmer indsender begrundet 

skriftlig anmodning herom. 

 

§ 7. Vedtægtsændringer 

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. 

 

§ 8. Foreningens opløsning  

Foreningen kan indsende begrundet anmodning om foreningens opløsning til 

Rådhusudvalget i Fredensborg Kommune. 


