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Foreningen ”OPAD”
Vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. november 2016.

§1
Foreningens formål er:
1) At etablere koloniophold i en passende del af skoleåret for børn, der har et særligt behov
herfor.
2) At etablere koloniophold i sommerferien for børn, der har et særligt behov herfor.
3) At drive lejrskole og kursusvirksomhed primært for:
a) Klasser fra det kommunale skolevæsen
b) Institutioner i kommunalt regi
c) Institutioner placeret i kommunen

§ 2.
Enhver elev, der fra sin skole får den fornødne anbefaling og i øvrigt opfylder de af foreningen
stillede krav, kan optages på en koloni, i det omfang pladsen tillader det.

§ 3.
Medlemmer optages af bestyrelsen. Såfremt optagelse nægtes, skal spørgsmålet forelægges den
førstkommende generalforsamling til afgørelse.
Stk. 2. årskontingentet er mindst 20.kr, der opkræves senest april
Stk. 3. regnskabet går fra 1. januar til 31.december.

§ 4.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Stk. 2. For at være opstillings- og stemmeberettiget skal et medlemskab være
registreret senest 1. måned før en generalforsamling.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det
nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer med skriftlig angivelse af
dagsordenforslag forlanger det.
Stk. 4. Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af
dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form
angives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 dages varsel.

§ 5.
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der fordeler sig som følger:
A) 7 – valgt af og blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen, således at der hvert år er
henholdsvis 4 ( formand + 3) og 3 ( kasserer + 2) på valg.
Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.
B) Den til enhver tid fungerende skolechef i Odense Skoleafdeling er født medlem. Denne
repræsentation kan dog delegeres til et andet af skoleafdelingens ledelse.
C) Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

§ 6.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. De i stk. 1. nævnte har den daglige ledelse og fungerer som forretningsudvalg.

§ 7.
Bestyrelsen ansætter en forretningsfører, der under ansvar for bestyrelsen forestår det daglige
arbejde med koloniholdenes dannelse og kontorfunktionen i forbindelse hermed.
Stk. 2. Forretningsføreren fungerer som sekretær for bestyrelsen og fører en
beslutningsprotokol over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter det for den enkelte koloni nødvendige personale.

§ 8.
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelse – jævnfør § 5.

Stk. 1. Formanden aflægger beretning
Stk. 2. Kassereren forelægger regnskabet, som revideres af en statsautoriseret revisor
samt 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der fungerer som kritiske revisorer.
Stk. 3. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og er på skift på valg.
Stk. 4. 2 suppleanter for revisorerne vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 5. Alle valg foretages ved bundet flertalsvalg, hvorefter der ved valg af 3 (
henholdsvis 4) bestyrelsesmedlemmer skal stemmes på 3 ( 4 ) kandidater. Hver
kandidat tildeles en ( 1 ) stemme. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 6. Der kan på generalforsamlingen ikke afgives stemme ved fuldmagt.

§ 9.
Lovændringer kræver, at halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de mødte stemmer for
ændringerne.
Stk. 2. Er halvdelen ikke mødt indkaldes med mindst 4 dages varsel til ny
generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Stk. 3. Ændringsforslag er vedtaget, når 2/3 af de i stk. 2. nævnte stemmer for.

§ 10.
Bestyrelsen kan kun optage lån, afhænde eller behæfte samt købe fast ejendom, når den er
bemyndiget dertil af en generalforsamling.

§ 11.
I tilfælde af foreningens opløsning afgør generalforsamlingen, hvad foreningens midler skal
anvendes til. Dog må disse kun anvendes til formål, der kommer elever fra det kommunale
skolevæsen til gode.

