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 Aktivitetshuses S.E.A.  

§1 Aktivitetshuset S.E.A. er et kommunalt ejet Aktivitetshus beliggende i 

Skærbæk, med hjemsted i Tønder Kommune. 

§2 Formål: 

 Det overordnede formål er forebyggelse og sundhedsfremme for brugerne. 

Tilbuddene skal have et aktiverende og forebyggende sigte og skal bidrage til 

at sikre brugernes helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt. Der skal være 

tale om aktivitetsprægede tilbud, hvor formålet er at være med til at sikre 

trivsel og livskvalitet hos brugerne både gennem motion, fysisk aktivitet og 

samvær. 

 Som eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan 

nævnes: Aktiviteter i form af klubarbejde, undervisning, foredrag, 

studiekredsarbejde og ældreidræt. 

 Målgruppen: 

 Tønder kommune har fastlagt målgruppen for disse aktiviteter til at omhandle 

alle kommunens borgere over 60 år, førtidspensionister samt borgere under 

60 år, som står udenfor arbejdsmarkedet. I særlige tilfælde kan pårørende og 

ægtefæller, som ikke opfylder nævnte kriterier, også deltage i aktiviteterne 

m.m. 

 Tilbuddene skal være åbne for hele den afgrænsede målgruppe, som 

kommunen har defineret. 

 



§3 Årsmøde: 

 Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse til 

årsmødet sker ved annoncering i vores folder, hjemmesiden og facebook 

senest 14 dage inden afholdelsen. 

 Alle brugere i Tønder Kommune kan deltage i årsmødet. 

 Alle brugere er stemmeberettigede på årsmødet. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. 

 Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Aflæggelse af styregruppens årsberetning til efterretning. 

3. Orientering ved Ældrerådet og Ældregruppen. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til Godkendelse. 

5. Orientering om årets budget. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg af medlemmer til styregruppen samt op til 5 suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer. 

9. Evt. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden 

årsmødet. 

§4 Ekstraordinært årsmøde: 

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes når styregruppen finder det 

nødvendigt, eller mindst 20 af husets brugere stiller skriftligt krav herom med 

begrundet forslag til dagsorden. Ekstraordinært årsmøde skal afvikles senest 

4 uger efter at krav herom er modtaget af styregruppen, og indkaldelsen 

foregår som et ordinært årsmøde. 

§5 Valg til styregruppen: 

Aktivitetshuset ledes af en styregruppe på 4 medlemmer, valgt på årsmødet, 

samt 1 medlem, der vælges af og blandt Ældregruppen efter de for 

Ældregruppen gældende vedtægter. 

De på årsmødet valgte medlemmer af styregruppen vælges på skift for 2 år 

ad gangen, således at der er 2 medlemmer på valg hvert år. 

De på årsmødet valgte suppleanter er på valg hvert år. Det af Ældregruppen 

udpegede medlem sidder for en 4-årig periode. 

 

 

 



§6  Konstituering og ledelse 

Umiddelbart efter årsmødet afholder styregruppen konstitueringsmøde, hvor 

styregruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 

sekretær, samt rækkefølgen for suppleanterne. 

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og træffer de beslutninger, der 

er nødvendige for aktivitetshusets drift. 

Det af Ældregruppen udpegede medlem har samme rettigheder og status, 

som de på årsmødet valgte medlemmer. De valgte suppleanter har ret til at 

deltage på møderne og har taleret, men ikke stemmeret. 

Styregruppen afholder møde, når formanden eller mindst 3 af styregruppens 

medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Styregruppen 

er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 

bortfalder forslaget. 

Der føres en fortløbende beslutningsprotokol med referat af styregruppens 

møder, der godkendes på efterfølgende styregruppemøde. 

Ingen af styregruppens medlemmer får honorar for deltagelse i styregruppen. 

§7 Husorden 

Styregruppen fastsætter en husorden for brug af aktivitetshuset, som 

brugerne af huset er forpligtet til at overholde. Styregruppen er højeste 

myndighed i spørgsmålet om overholdelse af husordenen. Styregruppen 

styrer de aktiviteter, som til enhver tid foregår i aktivitetshuset. 

§8 Regnskabet 

Husets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af den 

samlede styregruppe og revideres af de på årsmødet valgte revisorer inden 

fremlæggelse på årsmødet. 

§9 Tegningsret og hæftelse 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét 

yderligere medlem af styregruppen i forening. Ingen af styregruppens 

medlemmer hæfter personligt for de af foreningen eventuelle påhvilende 

forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. 

Styregruppen kan meddele prokura (give fuldmagt). 

 

 

 



§10 Vedtægtsændringer 

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte brugere på 

et årsmøde. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af dagsorden og 

være tilgængelige i SEAs lokaler 14 dage inden, årsmødet finder sted. 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det årsmøde, de 

vedtages på. 

Forslag om vedtægtsændringer skal være styregruppen i hænde senest 1 

måned forud for udgangen af den måned, hvor det ordinære årsmøde skal 

afholdes. 

§11 Opløsning 

Beslutning om husets ophør kan kun træffes på ét med det formål særlig 

indkaldt årsmøde. Vedtagelse af ophør skal ske med 2/3 flertal af afgivne 

gyldige stemmer. 

I tilfælde af husets ophør træffer det opløsende årsmøde beslutning om 

anvendelse af husets eventuelle formue i overensstemmelse med de i §2 

fastsatte formål til andre almene nyttige formål. 

Foreningen er først endelig opløst efter opfyldelse af alle foreningens 

forpligtelser og udlodning af foreningens eventuelle formue. Styregruppen 

kan ikke træde tilbage før afvikling af aktiver er effektueret. 

 

 Således vedtaget på årsmødet den 22. februar 2023.  
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