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Navn og formål!
95 Foreningens navn er FUAM - Foreningen til Udvikling af Alderens Muligheder.!
75 Foreningens formål er at:!

- støtte og fremme initiativer, der øger menneskers mulighed for at påvirke, udvikle 
og forme deres liv!

- øge den almindelige viden om aldring og det aldrende menneskes udvikling!
- øge samspillet mellem generationerne !
- øge de gamles indflydelse !
- øge brugen af de gamles ressourcer.!

65 Støtte kan ydes gennem anbefaling af initiativer, rådgivning, praktisk bistand og 
penge. !

- Foreningen yder sin støtte efter anmodning eller på eget initiativ.!
- Beslutning om støtte træffes af bestyrelsen.!

Medlemsskab!
:5 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, 

og som betaler det årlige medlemskontingent.!
- Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen og er gældende for det følgende kalenderår.!
- Medlemskontingentet gælder for et kalenderår og forfalder ved årets begyndelse 

eller betales ved indmeldelse.!



- Dog betales ved indmeldelse mellem 1. august og 31. december et kontingent 
svarende til det, der er fastsat for det efterfølgende kalenderår. Dette giver 
medlemskab resten af året og det efterfølgende kalenderår. !

- Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.!
;5 Som medlem kan endvidere optages foreninger, organisationer, institutioner, fonde og 

lignende kollektive enheder. !
- Kontingent for kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.!
- Et kollektivt medlem er berettiget til at afgive én stemme på generalforsamlingen. !
- Et kollektivt medlem kan ikke indvælges i foreningens bestyrelse.!

Generalforsamling!
<5 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar eller marts.!

- Indkaldelse til generalforsamling sker ved mail til medlemmerne og ved opslag på 
foreningens hjemmeside senest den 31. december.!

- Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 3 uger før afholdelse.!

- Senest 2 uger før afholdelse udsendes dagsorden og forslag til medlemmerne ved 
mail og opslås samtidig på hjemmesiden.!

=5 Følgende punkter skal være optaget på dagsordenen: !
- 1. Valg af dirigent.!
- 2. Bestyrelsens beretning.!
- 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår.!
- 4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende 

regnskabsår.!
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.!
- 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.!
- 7. Valg af 2 interne revisorer.!
- 8. Eventuelt.!

>5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af mindst 10 medlemmer 
eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. !

- Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter at begæringen er fremsat og senest 4 
uger før afholdelse.!

- Senest 2 uger før afholdelse udsendes dagsorden for den ekstraordinære 
generalforsamling til medlemmerne ved mail og opslås samtidig på hjemmesiden.!

45 En ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er 
lovligt indvarslet.!

- Beslutninger og valg vedtages ved simpelt flertal.!



985 Referat af generalforsamlingen og event. ekstraordinær generalforsamling skal 
foreligge på foreningens hjemmeside senest 6 uger efter afholdelse.!

Bestyrelsen!
995 Til at varetage foreningens almindelige ledelse vælger generalforsamlingen en 

bestyrelse på 7 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. !
- Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at i lige år er 4 medlemmer på 

valg og i ulige år er 3 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.!
- Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer og fordeler 

i øvrigt opgaverne imellem sig.!
- Suppleanterne vælges for ét år. Genvalg kan finde sted.!
- Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Den er 

beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede på mødet.!
- Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.!

Regnskab og økonomi!
975 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.!

- Regnskabet revideres af 2 interne revisorer valgt på generalforsamlingen. 
Revisorerne er valgt for ét år.!

- Regnskabet skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 2 uger før 
afholdelse af generalforsamling.!

- Regnskabet fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.!
965 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.!

Vedtægter og ophør!
9:5 Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på en ordinær generalforsamling efterfulgt af 

stadfæstelse i uændret form på en ekstraordinær generalforsamling.!
- Forslag om ændringer af vedtægterne skal fremgå af dagsorden for såvel ordinær 

som ekstraordinær generalforsamling.!
- Vedtagelse sker ved simpelt flertal.!

9;5  Beslutning om foreningens ophør træffes af generalforsamlingen.!
9<5 I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse 

med foreningens formål.!


