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Skjoldhøj Reuse
Forretningsorden
1 Formål:
1.1
Lokalet skal fungere som et sted, hvor beboere kan donere eller tage møbler, tøj, køkkenudstyr,
inventar og brugbart.
1.2
Skjoldhøj Reuse, forventes at have åbent to gange om ugen, udenfor studietiden.
1.3
Skjoldhøj Reuse opholder sig i depotrum 126A
2. Bestyrelsen:
Står for den daglige drift, samt nøgle udlevering til de frivillige, når der skal holdes åbent.
2.1
Bestyrelsen skal bestå af minimum 2 personer og max. 4.
2.2
Bestyrelsen har ansvar for nøglen(erne), også når den er udlånt til en frivillige.
2.3
Alle i bestyrelsen skal have én nøgle til depotrum 126A
2.4
Bestyrelsen står for åbningstider, samt organisering af de frivillige.
2.5
Bestyrelsen står for reklamere på deres facebookside for åbningstider og anden vigtig information.
3 Frivillige i Skjoldhøj Reuse:
3.1
Skal være ansvarsbevidste når de står i Reuse, samt opfører sig ordenligt overfor andre beboere.
3.2
De skal aflevere nøglen til det bestyrelsesmedlem som har udlånt nøglen til dem. - Efter aftale.
3.3
De frivillige som står i åbningstiden, skal være tilstede hele åbningsperioden.
4 Depotrum 126A:
4.1
Skal holdes ryddeligt og rent.
4.2
Døren skal være låst, hvis der ikke holdes åbent.
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4.3
Hvis der bliver overfyldt, skal bestyrelses tage kontakt til velgørenhedsorganisation/genbrug.
5 Generalforsamlingen
5.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal leveres til bestyrelsen mindst 10 dage i forvejen.
5.3
Alle frivillige har stemmeret. Alle beboere kan deltage i generalforsamlingen.
5.4
Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 14 dage før.
5.5
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af sekretær
• Formalia
• Formandens beretning
• Frivillige forslag
• Valg af ny bestyrelse
• Eventuelt
5.6
Beslutninger træffes ved flertal.
5.7
En hver frivillig har én stemme per beslutning.
5.8
Stemmer afgives ved håndsoprækning eller ved brev hvis nogen ønsker dette.
5.9
Ændringer af vedtægterne kan kun ske hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
5.10
Alle beslutninger føres til protokol af sekretæren, som også er ansvarlig for at gemme og
offentliggøre protokollen.
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5.11
Efter generalforsamling, mødes bestyrelsen og drøfter Skjoldhøj Reuse.
6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, med mindst 10 dages varsel.
6.2
Indkaldelsen skal ske hvis mindst 1/3 af frivillige fremsætter ønske herom med der er mindst ét
forslag til bestyrelsen. I dette tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling senest 3 uger efter at have modtaget ønsket.
6.3
Bestyrelsen kan ellers til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
6.4
Alle beslutninger føres til protokol på samme vis som ved ordinær generalforsamling.
7 Opløsning
7.1
Foreningen kan kun blive opløst hvis mindst 3/4 af alle frivillige stemmer for dette ved en
generalforsamling.

