Vedtægter
for
OK-Odense
§ 1.

Hjemsted.
Omsorgsklubben OK-Odense er enforening med hjemsted i Odense kommune.

§ 2.

Formål.
OK-Odense har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer til
formål at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister og
medborgere på efterløn.

§ 3.

Medlemskab.
OK-Odense er en paraplyforening for et antal klubber– hvoraf nogle er åbne for
målgruppen, mens andre er lukkede med betinget adgang, f.eks. kortklubber.
Medlemskab af OK-Odense opnås ved indbetaling at et årligt kontingent. Bestyrelsen
fastsætter de nærmere betingelser herfor.
Medlemskab giver adgang til alle åbne klubber i Danmark samt én lukket klub i
OK-Odense.
Der gives mulighed for at være medlem af max. to lukkede klubbermod betaling af et ekstra
gebyr, der som minimum svarer til prisen for etårsmedlemskab.Disse
dobbeltmedlemskaber må max. udgøre 20% af samtlige medlemmer med samme aktivitet
f.eks. bridgespillere.
OK-Odense prioriterer klubber, der er åbne for alle i målgruppen.De lukkede klubber med
betinget adgang, f.eks. kortklubber, er med til at understøtte økonomien i de åbne klubber,
hvis aktiviteter de også har adgang til.
Såfremt et medlem i OK-Odense udviser en adfærd, som ikke er forenelig med god tone og
foreningens vedtægter, kan medlemmet bortvises med øjeblikkelig varsel.
Bortvisningen godkendes af bestyrelsen.

§ 4.

OK-Odenses ledelse.
OK-Odense ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og evt. en daglig ledelse.
Repræsentantskabet beståraf 2 medlemmer fra hver af de åbne klubber og 1 medlem
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frahver af de lukkede klubber i OK-Odense, primært klublederen. Repræsentanterne vælges
i deres respektive klubber hvert år i januar måned.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, jfr. § 5.
En evt. daglig ledelse udpeges af bestyrelsen.
§ 5.

Repræsentantskab.
Repræsentantskabet er OK-Odenses øverste myndighed og har til opgave at:
-

vælge bestyrelsesmedlemmer

-

godkende ændringer i vedtægterne

-

godkende årsrapport (årsregnskab) og budget

-

vælge revision

OK-Odenses bestyrelsesformand og næstformand er samtidig formand og næstformand
forrepræsentantskabet.
OK-Odenses bestyrelse arrangerer mindst en gang om året, inden udgangen af april måned,
et repræsentantskabsmøde, som skal indeholde følgende emner.
-

Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af repræsentantskabet.

-

Godkendelse af årsberetning for OK-Odense.

-

Fremlæggelseaf årsrapport (årsregnskab) for året før.

-

Godkendelse af OK-Odenses budget for indeværende år.

-

Indkomne forslag

-

Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer, skiftevis 3 (ulige år) og 4 (lige år) jf. § 4 stk. 3.

-

Valg af 2 suppleanter.

-

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

-

Eventuelt.

Forslag, der ønskes drøftet, skal være OK-Odenses bestyrelse i hænde senest 1. marts.
Indkaldelse med dagsorden samt evt. bilag udsendes til samtlige OK-Odense klubber senest
2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
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Der udfærdiges kortfattet referat af mødets forhandlinger m.v., der efterfølgende udsendes
til bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmerne og lægges op på OK-Odenses hjemmeside.
Adgang til repræsentantskabsmøderne har ethvert medlem af OK-Odense.
Stemmeret har kun repræsentantskabsmedlemmer.
Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme.
Kandidater, der ønsker valg til bestyrelsen, skal være anmeldt senest 1. marts.
Kandidatlisten udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.
Funktionsperioden er for samtlige bestyrelsesmedlemmer 2 år med mulighed for genvalg.
Beslutningsdygtighed.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt med det antal fremmødte stemmeberettigede.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.
På begæring af mindst et stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå
skriftligt.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes på foranledning af bestyrelsen
eller på begæring af 2/3 af repræsentantskabets medlemmer.
Begæring om ekstraordinært repræsentantskabsmøde, samt forslag, der ønskes drøftet,
skal indsendes til OK-Odenses bestyrelse, som derefter er forpligtet til at indkalde til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 4 uger efter begæring er modtaget.
Indkaldelse med dagsorden samt evt. bilag udsendes til samtlige OK-Odense klubbersenest
2 uger før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes.
§ 6.

Bestyrelse.
OK-Odense ledes af en bestyrelse bestående af 7 OK-Odense medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt efter indkaldelse fra formanden eller på
skriftlig foranledning fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller den valgte revision.
Indkaldelse til mødet sker skriftlig fra formanden med vedlagt dagsorden og evt.
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supplerende materiale.
Bestyrelsen kan udpege en daglig ledelse, og den kan ligeledes vælge at nedsætte et udvalg
til løsning eller drøftelse af aktuelle problemstillinger, så længe det er omkostningsfrit.
Hvert udvalg ledes af en af bestyrelsen godkendt udvalgsformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne deltager i mødet.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen varetager samtlige OK-Odenses administrative og økonomiske anliggender
under hensyntagen til foreningens formål og de til enhver tid gældende vedtægter for
foreningens ledelse og drift.
Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig opstilling af nye medlemmer til bestyrelsen, således at
der forebygges evt. problemer med drift og opretholdelse af OK-klubben i forbindelse med
bestyrelsesmedlemmers afgang fra bestyrelsen.
§ 7.

Daglig ledelse.
Såfremt bestyrelsen, jfr. § 5, har udpeget en daglig ledelse defineres dennes opgaver i
samråd med bestyrelsen.

§ 8.

Økonomi.
OK-Odenses regnskab skal følge kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 på repræsentantskabsmødet valgte revisorer.
Årsregnskabet skal være revideret, godkendt og underskrevet af foreningens revisorer og
bestyrelse, således at det kan fremsendes inden udgangen af januar måned det
efterfølgende år til OK-Landsorganisationen vedlagt ajourførte medlemslister.
Såfremt der fremkommer et overskud, skal dette henlægges til senere brug til de i § 2
nævnte formål.
Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører klubbens kapital, kræver tilslutning af
mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§ 9.

Tegningsregler og hæftelse.
OK-Odense tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem eller under dennes
fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan evt. meddele prokura periodevis. Ved udgifter på mere end 10.000 kr.
kræves formandens og mindst 1 bestyrelsesmedlemsskriftlige tilsagn.
Kun OK-Odense som sådan hæfter for indgåede forpligtelser.
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§ 10. Landsorganisationen.
OK-Odense er en del af Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark og fungerer inden
for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisations retningslinjer og
virksomhed.
§ 11. Vedtægtsændringer.
Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages af repræsentantskabet med simpelt
flertalpå et repræsentantskabsmøde, når påtænkte vedtægtsændringer er meddelt
repræsentantskabets medlemmer i en dagsorden, udsendt med mindst 2ugers varsel. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ændringerne skal efterfølgende godkendes af Landsorganisationens bestyrelse.
§ 12. Nedlæggelse.
Beslutning om nedlæggelse af OK-Odense træffes af repræsentantskabet ved simpelt flertal
på et repræsentantskabsmøde, når den påtænkte nedlæggelse er meddelt
repræsentantskabets medlemmer i en dagsorden, udsendt med mindst 2 ugers varsel.
I tilfælde af OK-Odenses nedlæggelse, tilfalder eventuelle overskydende midler
Landsorganisationen, der derefter tager beslutning om midlernes anvendelse i
overensstemmelse med Landsorganisationens formål.
Såfremt der på tidspunktet for foreningens nedlæggelse resterer ikke forbrugte kommunalt
bevilgede beløb, kontakter Landsorganisationen Odense kommune før klubbens
økonomiske midler overdrages Landsforeningen til eje.
§ 13. Ikrafttræden.
Disse vedtægter for OK-Odense er gældende fra den 1. maj 2022.
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