
 
 
 
Vedtægter for Tvillingegårdens Venner 

 
 

1. 
 
Foreningen Tvillingegårdens Venner´s formål er at være støtte- og idegruppe for 
”Tvillingegården” og at arbejde efter de retningslinjer som fondsbestyrelsen har afstukket 
jf. den opstillede fundats for ”Edward og Harald Larsens Fond”  
 

2. 
 
Foreningen ”Tvillingegårdens Venner” er jv. fundatsen et tilbud til pensionister og 
efterlønsmodtagere, fortrinsvis i Middelfart kommune som kan bakke op om fundatsen for 
”Edward og Harald Larsens Fond”  -  Andre interesserede er også velkommen som 
medlemmer af foreningen, f.eks. kan institutioner og virksomheder optages som 
vedlemmer.  
 

3. 
 
”Tvillingegårdens Venner arbejde for at tilknytte frivillige, der har mod og lyst til at gøre et 
stykke praktisk arbejde for Tvillingegården, og til at benytte Tvillingegårens faciliteter. Det 
er foreningens målsætning at få så mange medlemmer som muligt. Tvillingegårdens 
Venner´s økonomiske midler må ku anvendes til at fremme aktiviteter i forbindelse med 
Tvillingegården.  
 

4. 
 
Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes en gang hvert år senest den 1. november. Generalforsamlingen indkaldes 20 
dage før ved en annonce i de lokale distriktsblade.  
 

5. 
 
Ved den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. 
Bestyrelsen står for den daglige ledelse. Hvert år vælges også 2 suppleanter og to 
revisorer samt en revisorsuppleant. Det tilstræbes, at man ved opstillingen tager hensyn til 
bestyrelsens geografiske sammensætning. 
 
På generalforsamlingen aflægges bestyrelsens beretning og regnskab. Regnskabsåret er 
fra 1. oktober – til 30. september. Ved generalforsamling og til bestyrelsesmøderne føres 
referat.  
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Endelig dagsorden fremlægges på generalforsamlingen.  
 
Forenings kontingenter fastsættes på generalforsamlingen.  
 



De valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og med henholdsvis 3 og 
4 personer – første gang efter lodtrækning.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til formand, næstformand, kasserer og 
sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.  
 
Foreningsmedlemmerne indgår med navn, adresse og fødselsår i et foreningskartotek.  
 
Foreningens regnskab revideres af to af generalforsamlingens valgte revisorer.  
 

6. 
 
Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3`s flertal af de fremmødte på en 
generalforsamling.  
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, hvis 15 medlemmer 
skriftligt kræver det, og / eller hvis et flertal i bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær 
generalforsamling indkaldes og gennemføres ud fra regler om ordinær generalforsamling.  
 

7. 
 
Foreningen er tilsluttet Danske Seniorer. Danske Seniorer udpeger sine repræsentanter i 
fondsbestyrelsen i samråd med ”Tvillingegårdens Venner”.  
 

8. 
 
Skal foreningen eventuelt opløses, skal det vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte 
på en generalforsamling. De evt. resterende midler anvendes til Tvillingegården eller til 
omsorgsarbejde for kommunens pensionister, evt. formidlet af Danske Seniorer.  
 
 
Vedtaget den 28. sep. 2004 på Båring Højskole til den stiftende Generalforsamling.  
 
Revideret den 25.oktober 2012, samt senest 28. oktober 2021 på Tvillingegården.  
 
 
Bestyrelsens underskrifter  
 
 

 


