Vedtægter for Odensegildernes Hus
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Odensegildernes Hus og er beliggende Højstrupvangen 1,
5200 Odense V i Odense Kommune.
Foreningens cvr nr. er 7102 5217.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune

§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at:
1. eje og drive ejendommen Højstrupvangen 1, 5200 Odense V matr.nr. 4mk Bolbro
Odense Jorder – i Odense Kommune
2. danne fysisk ramme for arbejdet i Sct. Georgs Gilderne i Odense Kommune
3. vedligeholde og forbedre ejendommen og dens tilliggende jord
4. udleje ejendommen i det omfang, den ikke er optaget af aktiviteter i gilderegi.

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer kan optages Sct. Georgs Gilder hjemmehørende i Odense
Kommune.
Stk. 2. Medlemmer betaler ikke leje af lokalerne, men det enkelte medlem betaler et
kontingent (husskat) pr. gildebror. Husskattens størrelse fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 3. Odense Stadsgildes arrangementer betragtes som medlemsarrangementer.
Stk. 4. Et gilde, der udtræder af foreningen, har ingen andel i foreningens aktiver.
Stk. 5. Medlemskredsen kan udvides med nystartede Sct. Georgs Gilder i Odense
Kommune efter vilkår godkendt på en generalforsamling. Det er en forudsætning for
medlemskab, at et nystartet gilde skal være godkendt efter gældende vedtægter for Sct.
Georgs Gilderne i Danmark.

§ 4 Generalforsamling og bestyrelse
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
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Stk. 2. Hvert medlem repræsenteres i bestyrelsen af 1 person udpeget/valgt af det
enkelte gilde på deres gildeting.
Stk. 3. Hvert medlem (gilde) repræsenteres på generalforsamlingen med 1
person, som har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af de
stemmeberettigede er til stede.
Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre
andet er fastsat i foreningens vedtægter.
Stk. 6. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske såfremt mindst 2/3 af de på
generalforsamlingen afgivne stemmer godkender dette.
Stk. 7. Alle ledelsesmedlemmer har adgang til og taleret på både ordinære og
ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 5 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Formanden for bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, der afholdes
hvert år inden udgangen af 2. kvartal.
Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt/via mail til foreningens
medlemmer med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal udsendes senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bilagene til § 5 stk. 4 pkt. 3, 4 og 5 vedlægges indkaldelsen.
Stk. 3. Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse og
skal fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent/husskat
6. Godkendelse af budget
7. Medlemmerne informerer om, hvilke personer, de hver især har udpeget/valgt til
bestyrelsen
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8. Valg af to revisorer jævnfør § 12 stk. 1 - Revisorerne vælges for et år
9. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Formanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen anser
det for fornødent, eller når mindst 2/5 af bestyrelsen skriftligt anmoder formanden herom.
Anmodningen skal indeholde en angivelse af, hvilket emne, der ønskes behandlet. I
sidstnævnte tilfælde er bestyrelsens formand forpligtet til at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

§ 7 Valg af bestyrelse:
Stk. 1. Foreningens anliggender administreres af en bestyrelse. Hvert medlem indsætter
én person i forbindelse med generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, er foreningsmedlemmet
forpligtet til at udpege en ny person til bestyrelsen.

§ 8 Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen fordeler selv arbejdet imellem sig og vælger en formand af sin midte.
Formanden må ikke også være formand for Husudvalget
Stk. 2. Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for husets økonomi og drift overfor
generalforsamlingen
Stk. 3. Bestyrelsen fungerer som sparringspartner for husudvalget ved større ændringer
– eksempelvis i budget
Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for husudvalget og godkender
udlejningsvilkår
Stk. 5. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
forslaget bortfaldet
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 medlemmer deltager i
bestyrelsesmødet
Stk. 7. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens beslutninger – referatet publiceres
på Odensegildernes Hus’ side på www.sct-georg-odense.dk
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Stk. 8. Der fastsættes en forretningsorden for bestyrelsens virke. Forretningsordenen
godkendes på en ordinær generalforsamling.

§ 9 Husudvalg
Stk. 1. Til at stå for Gildehusets daglige drift og vedligehold vælger hvert medlem
en gildebror, som indgår i et husudvalg.
Stk. 2. Gildebroren kan tillige repræsentere medlemmet i foreningens bestyrelse.
Stk. 3. Husudvalget vælger en formand af sin midte. Formanden kan ikke også
være formand for bestyrelsen.
Stk. 4. Kassereren kan – men skal ikke – være medlem af husudvalget. Kassereren må
dog ikke være skatmester for nogen af medlemmerne.
Stk. 4. Husudvalgets opgaver er nærmere defineret i bilag XX - forretningsorden for
Husudvalget.
Stk. 5. Husudvalget arbejder ud fra det budget, som er vedtaget af generalforsamlingen.
Stk. 6. Regninger, som skal betales af foreningen, skal godkendes af såvel kasserer som
et medlem af bestyrelsen, før der kan ske betaling
Stk. 7. Der skal løbende være en tæt dialog mellem bestyrelsen og husudvalget, og der
afholdes som minimum et halvårligt møde mellem de to parter, hvor status og planer
drøftes.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden samt yderligere mindst ét
bestyrelsesmedlem i forening
Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse efter forudgående bemyndigelse af
en generalforsamling.
Stk. 3. Der påhviler ikke hverken foreningens medlemmer eller de personer, som
medlemmerne har udpeget til bestyrelse/husudvalg nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11 Regnskab
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab udsendes til
medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
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§ 12 Foreningens revision
Stk. 1. På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer.

§ 13 Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af medlemmerne på
generalforsamlingen stemmer herfor og, når denne generalforsamlingsbeslutning
herefter – ved en urafstemning – er godkendt af mindst 3/4 af samtlige
medlemmers gildebrødre.
Stk. 2. Såfremt det besluttes at opløse foreningen, kan det ikke besluttes, at foreningens formue
skal udloddes til medlemmerne.
I stedet skal formuen udloddes til:
a) grupper, der virker i overensstemmelse med spejderbevægelsens idealer og etik
b) almene humanitære formål
Stk. 3. Skulle et eller flere af foreningens medlemmer ønske det, kan der ved
udlodningen stilles krav om, at medlemmet/medlemmerne får vederlagsfri råderet
over formuen (Gildehuset) i et nærmere fastsat antal dage om året, så længe
medlemmet/medlemmerne ønsker dette. Dette krav skal indgå i den skriftlige
aftale, der indgås i forbindelse med udlodningen.

§ 14 Ikrafttrædelse
Stk. 1. Nærværende vedtægt er godkendt på foreningens generalforsamling den 11.
oktober 2022 og gældende fra samme dag.

______________________
Kis Rasthøj, 1. gilde

_____________________
Erik Johnsen, 2. gilde

__________________
Per Christiansen, 3. gilde

______________________

______________________

__________________

Helge Tesch, 4. Gilde – formand

Ulla Vittrup, 8. Gilde

Anna Lundorf, 9. gilde
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