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Vedtægter 

for 

Politihjemmeværnets Støtteforening 

i 

Danmark. 

___________________________________________________________ 

 

 

Navn § 1  Foreningens navn er Politihjemmeværnets Støtteforening i Danmark.  

 

 

Hjemsted § 2  Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.  

 

 

Formål § 3 Foreningens formål er:  

at fremme samvirke og kammeratskab politikompagnierne 

og kompagniernes medlemmer imellem, 

at drive, vedligeholde og udleje ”lille Julebæk” til Politihjemmeværnets 

enheder og medlemmer.  

 

 

Optagelse § 4 Som medlemmer kan optages:  

Nuværende og tidligere personel ved en af Hjemmeværnets politienheder.  

Personer, der på anden vis har en særlig tilknytning til foreningen eller  

gør en særlig indsats for foreningen eller Politihjemmeværnet.  

Medlemmers børn kan også optages som selvstændige medlemmer. 

Medlemskab af Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn kan betragtes som 

medlemmer i forbindelse med leje af Lille Julebæk. 

Bestemmelserne om, hvorvidt en person opfylder betingelserne for medlemskab,  

træffes af bestyrelsen. 

 

Æresmedlemmer § 5 Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen tiltræde udnævnelsen 

 af æresmedlemmer af foreningen. 

 

 

Eksklusion  § 6 Medlemmer, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser 

 eller omdømme, kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes ved beslutning  

 på en generalforsamling.  

 

 

Kontingent § 7 Kontingentet fastsættes på ordinær generalforsamling for det følgende regnskabsår. 

Der kan tegnes såvel et-årige som livsvarige medlemskaber.  

Kontingentet betales for et år ad gangen eller for livsvarigt medlemskab inden den 1.  

marts. 

Kontingentrestance medfører fortabelse af medlemsret.  

 

 

Regnskab § 8 Regnskabsåret følger kalenderåret.  

Regnskabet gennemgås af 2 interne bilagskontrollanter, der vælges af  

generalforsamlingen for 2 år ad gangen – en i de lige år og en i de ulige år.  

 

 

Hæftelse § 9 For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue.  

 

 

Ledelse § 10 Foreningen ledes af en bestyrelse – valgt af og blandt foreningens medlemmer.  
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Bestyrelse § 11 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.  

Herudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.  

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen konstituerer sig herudover.  

Formand og kasserer kan ikke vælges samme år.  

 

Såfremt formand og kasserer afgår i utide, rekonstituerer bestyrelsen sig med  

virkning til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg af den 

ledige funktion finder sted. Her ses bort fra bestemmelsen om, at formand og kasserer 

ikke kan vælges samme år. Valget gælder til ordinært valg skulle finde sted.  

 

Bestyrelsesvalgene fordeles ligeligt over 2 år, således 3 bestyrelsesmedlemmer vælges 

sammen med formanden, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges sammen med kassereren.  

 

 

Tegningsret § 12 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden hver for sig i forening med et medlem 

af bestyrelsen. 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

 

Bestyrelsens § 13 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.  

virke Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heraf formanden og/ 

eller næstformanden er til stede. 

Om det på bestyrelsesmøderne passerede føres et referat, der skal godkendes ved 

bestyrelsesmedlemmernes underskrift. 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. 

Et evt. honorar/vederlag til medlemmer af bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.  

Der ydes bestyrelses- og udvalgsmedlemmer transportgodtgørelse efter de for statens  

tjenestemænd gældende bestemmelser. 

 

 

Ansvar § 14 Ansvaret for driften af foreningen og dens midler påhviler bestyrelsen. 

for driften 

 

 

General- § 15 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

forsamlingen Ordinær generalforsamling afvikles hvert år inden udgangen af maj måned.  

Generalforsamling afvikles på Sjælland og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.  

Indkaldelsen sker alene via foreningens hjemmeside (www.lillejulebaek.dk). 

Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden.  

 

 

Dagsorden § 16 Dagsorden for generalforsamlingen:  

 

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskabet forelægges til godkendelse.  

4. Kontingentfastsættelse.  

5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar.  

6. Indkomne forslag. 

7. a. valg af formand. 

b. valg af kasserer. 

c. valg af bestyrelsesmedlemmer.  

d. valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer.  

e. valg af bilagskontrollanter. 

f. valg af 1 suppleant for bilagskontrollant. 

 8. Eventuelt.  

 

 

http://www.lillejulebaek.dk/


Side 4 af 5 

Forslag § 17 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet 

 skriftligt til bestyrelsens formand inden 1. april.  

 

 

Ekstraordinær § 18 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning herom –  

generalforsamling eller når mindst 25 medlemmer begærer en sådan afholdt. Indkaldelsen følger de samme 

 bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling. 

 

 

Afstemning § 19 Ved afstemninger på generalforsamlingen kræves – bortset fra vedtægtsændringer –  

almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

Hvis blot ét tilstedeværende medlem begærer det, afholdes skriftlig afstemning.  

 

 

Vedtægts- § 20 Vedtægtsændringer kan alene vedtages, såfremt 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer 

ændringer  derfor. 

 

Vedtægtsændringsforslag skal fremgå af dagsordenen, og forslaget skal udsendes til 

medlemmerne sammen med indkaldelsen. 

 

 

Opløsning § 21 Foreningen kan kun opløses, når beslutning herom er truffet af 2/3 af de afgivne stemmer 

 på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afvikles med mindst 2 ugers og 

 maksimalt 4 ugers mellemrum. 

Er opløsning vedtaget, udpeger repræsentantskabet et likvidationsudvalg, der bemyndiges 

til, i enhver henseende, at tegne foreningen. 

Likviditetsudvalget afhænder foreningens aktiviteter på optimalt bedste vilkår.  

Når likvidationen er tilendebragt erlægges beregning herom for en yderligere indkaldt 

generalforsamling, der træffer beslutning om et eventuelt overskuds anvendelse. 

 

 

Ikrafttræden § 22 Tidligere vedtægtsændringer er vedtaget på de ordinære repræsentantskabsmøder 

  henholdsvis den 16. maj 1994, den 29. maj 1995, 28. maj 2002, den 8. november 2005, 

  den 13. maj 2009 samt den 10. maj 2012. 

  Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, 

  har pr. 19. august 2014, efter forelæggelse, godkendt denne ændrede vedtægt for 

  foreningen. 

 

 Denne vedtægt er godkendt på repræsentantskabsmødet den 12. maj 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ændringer af vedtægternes § 3, § 4 og § 15 er godkendt på generalforsamlingen d. 18. aug 2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Bruno Juul                                                                Torben Juul Andersen 

            Dirigent                                                                            Formand 
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