AFDELINGSBESTYRELSEN
GADEHAVEGÅRD
2630 TAASTRUP

Ref.nr.: Klub-regler 070591

Dato: Taastrup, d. 11. juni 2012

Retningslinjer/regler for klubber og arrangementer i Gadehavegård


Afdelingsbestyrelsen har på mødet den 11. juni 2012 revideret og godkendt følgende retningslinjer/regler for klubber/arrangementer m.m. i Gadehavegård, der støttes økonomisk
og/eller tildeles lokaler og/eller bevilges afbenyttelse af bebyggelsens fællesrum og fællesarealer.
Retningslinjer/regler skal kunne blive udleveret ved henvendelse enten hos afdelingsbestyrelsen,
ejendomskontoret eller hos administrationen.
Afsnit 1: ”Støtteberettigelse”
Stk. 1.01 Klubber/arrangementer m.m. skal være godkendt af Afdelingsbestyrelsen for at få
tilskud eller stillet lokaler/fællesarealer til rådighed.
Stk. 1.02 Klubbens støtte/tilskud fra Afdelingsbestyrelsen kan være afhængig af forholdet til det
antal klubmedlemmer, som er bosiddende i Gadehavegård.
Afsnit 2. ”Stiftelse”
Stk. 2.01 Afholdelse af stiftende generalforsamling:
- Den stiftende generalforsamling skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel og
publiceret ved døropslag i alle bebyggelsens opgange eller ombragt i postkasserne
eller bekendtgjort i Gadespejlet/beboer-tv/www.gadehavegaard.dk
- Den stiftende generalforsamling skal være åben for alle beboere i Gadehavegård.
Stk. 2.02 Antallet af klubmedlemmer skal være mindst 8 personer.
Stk. 2.03 Klubben må ikke drive politiske, religiøse eller kommercielle aktiviteter/foreninger.
Stk. 2.04 Den fungerende bestyrelse samt medlemmer skal til enhver tid være folkeregistertilmeldt i Gadehavegård. Gæster skal til enhver tid registreres i en gæstebog.
Afdelingsbestyrelsen skal have en liste med ansatte og frivilliges fødselsdata og
adresser.
Stk. 2.05 Klubber skal have medlemsgodkendte vedtægter (ifølge officielt anerkendte standardvedtæger for klubber), hvori følgende paragraf skal indgå:
”(Klubbens navn)”, forpligter sig til at overholde de af afdelingsbestyrelsen til enhver
tid godkendte retningslinjer/regler for klubber og arrangementer i bebyggelsen
Gadehavegård.
Stk. 2.06 Medlemsgodkendte klubvedtægter og medlemslister med underskrifter samt en
eventuel ansøgning om økonomisk tilskud og/eller tildeling af klublokale afleveres til

afdelingsbestyrelsen.
Stk. 2.07 Alle ansøgninger om økonomisk støtte og/eller afbenyttelse af fællesrum og fællesarealer SKAL være underskrevet af klubbens formand og mindst et klubbestyrelsesmedlem.
Afsnit 3: ”Nøgler”
Stk. 3.01 Nøgler til klublokaler m.m. udleveres af ejendomskontoret mod behørig underskrift af
af det enkelte klubmedlem.
Stk. 3.02 Det påhviler ejendomskontoret til enhver tid at føre kontrol med de af klubben udleverede nøgler til klubmedlemmerne.
Stk. 3.03 Afdelingsbestyrelsen kan forlange at få en liste med fødselsdata og adresse på de
personer, der har nøgle og adgang til klublokalerne.
Stk. 3.04 Klubben må ikke ændre låse/nøglesystem eller kopierer de udleverede nøgler.
Stk. 3.05 Kun medlemmer med folkeregisteradresse i Gadehavegård og ansatte/frivillige
godkendt af afdelingsbestyrelsen kan få udleveret en nøgle.
Stk. 3.06 For afdelingsbestyrelsen gælder følgende regler:
- Såfremt afdelingsbestyrelsen har haft adgang til klublokalet uden assistance, skal
klubbens formand orienteres snarest herefter.
Afsnit 4: ”Adgang til klublokale”
Stk. 4.01 Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid forlange at besigtige klubbens lokaler.

Afsnit 5: ”Adgang til generalforsamling”
Stk. 5.01 Afdelingsbestyrelsen skal inviteres til at overvære klubbens ordinære og ekstraordinære generalforsamling og skal have tilsendt et eksemplar af det materiale, som i
øvrigt udsendes til klubbens medlemmer vedrørende generalforsamlingen.
Stk. 5.02 Afdelingsbestyrelsen har under disse møder taleret, men ikke stemmeret, med mindre
der er tale om klubbens opløsning – jvnf. afsnit 9.
Afsnit 6: ”Information/oplysningspligt”
Stk. 6.01 Klubben skal aflevere referat og regnskab umiddelbart efter afholdelse af klubbens
ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamling til afdelingsbestyrelsen.
Stk. 6.02 Afdelingsbestyrelsen kan til enhver tid forlange indsigt i klubbens medlemslister/
regnskaber m.m., såfremt afdelingsbestyrelsen skønner det nødvendigt for at
bedømme klubbens fortsatte berettigelse til anerkendelse/støtte.
Stk. 6.03 Såfremt der er medlemmer under 15 år, skal klubben sørge for, at der bliver indhentet
Børneattester på samtlige ansatte og frivillige (jvnf. lov af 1. juli 2005)

Afsnit 7: ”Vedligeholdelse”
Stk. 7.01 Klubben sørger selv for renholdelse/vedligeholdelse af klublokale/klubinventar – i
fornødent omfang. Rengøringsremedier udleveres på ejendomskontoret.
Afsnit 8: ”Husorden”
Stk.8.01 Klubaktiviteter, arrangementer m.m. skal afvikles i overensstemmelse med den
gældende husorden for Gadehavegård og med behørig hensyntagen til bebyggelsens
øvrige beboere.
Afsnit 9: ”Klubbens opløsning”
Stk. 9.01 Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt dette vedtages med simpelt stemmeflertal
ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum,
og hvor eneste punkt på dagsorden er: opløsning af klubben.
Stk. 9.02 Ved klubbens opløsning afvikles tildelte lokaler, inventar, regnskaber m.m. straks til
afdelingsbestyrelsen.
Stk. 9.03 Nøgler afleveres til ejendomskontoret umiddelbart efter opløsningen.
Stk. 9.04 Klubbens økonomi afvikles i henhold tik klubbens godkendte vedtægter – dog således
at klubben først tilbagebetaler alle eventuelle tilskud, som klubben har modtaget fra
afdelingsbestyrelsen.
Stk. 9.05 Såfremt klubben ikke skønnes at have fungeret i seks sammenhængende måneder,
foretager afdelingsbestyrelsen indkaldelsen til de ekstraordinære generalforsamlinger,
jvnf. stk. 9.01.
Afsnit 10: ”Uoverensstemmelser”
Stk. 10.01 Eventuelle uoverensstemmelser mellem afdelingsbestyrelsen og klubben, som ikke kan
afgøres af administrationen, kan henvises til behandling på et beboermøde, hvor afgørelsen er endelig.
Afsnit 11: ”Ikrafttrædelse”
Stk. 11.01 Ovenstående retningslinjer/regler for klubber og arrangementer i Gadehavegård
erstatter alle tidligere regelsæt i bebyggelsen fra nedenstående godkendelsesdato.



Godkendt på det ordinære afdelingsmøde i Gadehavegård d. 19. juni 2012

