
 

 

 

 

 

Vedtægter for Di Heslige Slønglers Klup. 
 
1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Di Heslige Slønglers Klup. Foreningens hjemsted er Skanderborg. 
 

2. Formål. 

Foreningen har til formål 

- at bidrage til udbredelsen af kendskabet til Ole Lund Kirkegaards forfatterskab. 
- at understøtte de værdier og stemninger, der præger Ole Lund Kirkegaards bøger.  

- at sætte fokus på de gode børnebøger, på læsning og leg med ord. 
- at give mulighed for selvforståelse, identitet og fællesskab gennem kendskabet til forfatterskabet. 

- at medvirke til markeringen af Skanderborg som stedet, hvor Ole Lund Kirkegaard voksede op. 
- at skabe et kulturelt fyrtårn, som mennesker fra andre egne af Danmark får kendskab til. 

 
3. Aktiviteter 

Foreningen, som primært består af frivillige aktive medborgere, bestræber sig på: 
- at afholde børnebogsmesse i Kulturhuset hvert år 

- at afholde Sløngeldage hvert andet år på skoler, i Kulturhuset, på gader & stræder 
- samt hvad bestyrelsen i øvrigt måtte beslutte at afholde, som er i overensstemmelse med 

foreningens formål. 
 

4. Medlemskab 

Medlemskab er åbent for alle, der ønsker at støtte foreningens formål.  

Medlemskab gælder fra 01.04-31.03 
 

5. Bestyrelse 

Foreningens bestyrelse består af 7 personer, som vælges for en toårig periode på den årlige 

generalforsamling. 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år.  
Det tilstræbes, at bestyrelsen har følgende sammensætning: 

1 repræsentant med tilknytning til Skanderborg Bibliotek 
1 repræsentant med tilknytning til Kulturhuset Skanderborg. 

Derudover vælges yderligere 5 personer. 
 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen kan nedsætte projekt- og arbejdsgrupper til koordinering af eller varetagelse af konkrete 

opgaver. Samarbejdspartnere (eksempelvis Skanderborg Kommune) kan være repræsenteret i 
grupperne. Disse arbejdsgrupper arbejder og træffer beslutninger under ansvar af bestyrelsen og kan 
inviteres med til bestyrelsesmøderne af bestyrelsen. 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 3 medlemmer finder det nødvendigt. 
Formanden indkalder med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af 

medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 
Bestyrelsen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. 

 
6.  Generalforsamlingen 

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i 
dagspressen eller pr. mail til medlemmernes sidst oplyste mailadresse. 

Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges indkaldelsen jvf. pkt. 8. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Forslaget 
bortfalder ved stemmelighed. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 1 medlem forlanger det.  



Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet udsendes senest 3 uger efter 
generalforsamlingen 

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage efter indkaldelsen. Medlemmerne kan ved henvendelse til formanden efter 

fristens udløb få oplyst, om der foreligger forslag samt indholdet heraf. 
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen, blandt medlemmerne, 2 revisorer og 

1 revisorsuppleant til at gennemgå foreningens regnskab. 
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af budget og kontingent 
5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter til bestyrelse og revision 
7. Eventuelt 

 
7. Kontingent/finansiering 

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. 
Di Heslige Slønglers Klup søges herudover finansieret ved kommunal støtte, sponsorstøtte samt 

bidrag fra øvrige foreninger/institutioner og private personer. 
 

8. Vedtægtsændringer 

Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Vedtægtsændringer sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. 
 

9. Ekstraordinær generalforsamling 

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. 

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. 
 

10. Regnskab 

Regnskabsåret for Di Heslige Slønglers Klup er kalenderåret. 

Første regnskabsår er 09.11 2015 til 31.12 2016 
 

11. Opløsning 

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette for 

øje. Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer. 
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål. 

 
 

 


