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§ 1 Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Bøssehuset.
Foreningen har hjemsted i Bøssehuset, Mælkevejen 69 D, 1440 København K.
Foreningen er stiftet den 20.6.2005.
§ 2 Formål
Bøssehuset er en almennyttig/frivillig forening, hvis formål er at drive et kulturhus og tilbyde aktiviteter til gavn og glæde
for bøsser, lesbiske, biseksuelle, transpersoner m.m. – uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, sociale og kulturelle
forskelle, og politisk overbevisning.
Bøssehuset skal være et samlende og mangfoldigt kulturhus som gør livet berigende, oplysende og glædesfyldt for
foreningens medlemmer og husets gæster, ved at tilbyde egne aktiviteter, og/eller stille lokaler og faciliteter til rådighed
for aktiviteter med kulturelt, oplysende eller debatskabende indhold.
Bøssehuset skal udvikle sig løbende og tilpasse sine aktiviteter til medlemmernes behov og ønsker.
§ 3 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
Indmeldelse skal ske på skriftlig på en indmeldelsesblanket eller via online indmeldelses service.
Medlemsskabskontingent er etårigt og følger kalenderåret.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds varsel. Har et medlem mere end 10 måneders
kontingentrestance betragtes medlemmet automatisk som udmeldt.
§ 4 Udelukkelse og Eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller
andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine
medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.
I sager om eksklusion kan medlemmet kræve (såfremt der er opbakning fra minimum 5 andre medlemmer), at sagen
afgøres på en ekstraordinær generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. For at
vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens
vedtægter.
§ 5 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i foreningen.
Alle aktive medlemmer har stemmeret. Gruppemedlemmer har 1 stemme pr. gruppe. Der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til §9.
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Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag i foreningen sammen med dagsorden og det reviderede regnskab
senest en uge før generalforsamlingen.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående
behandlings-og afstemningsmåder.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.

Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Valg af formand i ulige år

7.

Valg af kasserer i lige år

8.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år og 2 i ulige år)

9.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

10. Valg af revisor jf. §9
11. Eventuelt
§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det
emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets
ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§ 7 Bestyrelsen
Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte
nødvendige udvalg.
Beslutninger vedrørende foreningens aktiviteter varetages af Mandagsmødet som er åbent for alle og som, så vidt
muligt, finder sted hver mandag kl. 18.00. Til Mandagsmødet skal der, så vidt muligt deltage, et medlem fra bestyrelsen.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den
ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens kassereren og 1
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen
skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.
Foreningen tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af formanden samt kassereren.
§ 8 Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller den af generalforsamlingen nedsatte bestyrelse nogen personlig
hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
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