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Kreds MidtVest   

 

VEDTÆGTER FOR  

Kreds  MidtVest   2022 

 

§ 1 Navn                                                                                                                                                                                     

Landsforeningen Autisme, Kredsforening MidtVest 

 

§ 2 Formål                                                                                                                                                                                         

Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme og i overensstemmelse med Landsforeningens formål:             

- at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF),herunder infantil autisme og 

Aspergers syndrom. 

§ 3 Formålet søges opfyldt ved at:                                                                                                                                                     

udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører  

• repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet  

• støtte og vejlede forældre og søskende til mennesker med ASF  

• virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehaveog skoletilbud, opholdssteder, 

bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud 

 • sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov 

• sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne 

 

§ 4 Geografisk afgrænsning 

Kredsforening MidtVest virker indenfor grænserne af følgende kommuner: 

• Ringkøbing-Skjern 

• Herning 

• Holstebro 

• Struer 

• Lemvig 

• Ikast-Brande. 
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§ 5 stk.1 typer af medlemskab 

Der er flere medlemskaber, et under 18 år og et over 18, firmamedlemsskab herunder skole-bo og aktivitetssteder og 

støttemedlemmer. 

Et medlemskab giver adgang til aktiviteter i den kreds hvor det enkelte medlem er bosiddende, og andre kredses aktiviteter, hvis 

disse er åbne for alle medlemmer. 

Et medlemskab giver ligeledes adgang til at opstille til valgbare poster i kreds MidtVest. 

Medlemskab af og/eller bidrag til kredsforeningen giver ikke ret til nogen del af kredsforeningens formue eller udbytte af nogen 

art.  

 

§ 5 stk. 2 kontingent 

Landsforeningens repræsentantskab fastsætter på det årlige repræsentantskabsmøde kontingenter, og fordelingen af disse imellem 

kredsene og landsforeningen. 

Repræsentantskabet fastsætter et særligt kontingent for medlemmer under 18 år (børn/unge-kontingent). Det nedsatte kontingent 

giver adgang til særlige aktiviteter og informationer for denne gruppe. 

Repræsentantskabet fastsætter desuden kontingent for firmamedlemsskab herunder skole-bo og aktivitetssteder, støttemedlemmer, 

disse kan deltage i kredsens generalforsamling uden at være valgbare, men med taleret   

§ 5 stk. 3 udmeldelse 

Udmeldelse af foreningen, skal ske skriftligt eller elektronisk, til sekretariatet, med angivelse af medlemsnummer, og vil gælde fra 

den kommende betalingsperiode. 

 

§ 6 Generalforsamling 

Kredsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden d. 15. marts. 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 

3. Kassereren det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen til beslutning 

5. Behandling af indkomne forslag til beslutning 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der afgår hvert år halvdelen af bestyrelsen. 

7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant. 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten. 

Dirigenten kan være en inviteret gæst. 
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§ 6 stk. 1 Offentliggørelse og indkaldelse af kredsgeneralforsamling 

Senest d.10. januar skal datoen, tidspunkt og sted for den kommende kredsgeneralforsamling offentliggøres på Hjemmesiden. 

Min 1 måned før afholdelsen, skal medlemmerne modtage en mail, med invitation, og dagsordenen. 

Forslag til behandling på kredsgeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen. 

Endelig dagsorden, bilag og forslag offentliggøres på hjemmesiden 8 dage før mødet afvikles og uddeles på mødet. 

 

§ 6 stk. 2 ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsens finder det nødvendigt, eller efter skriftlig motiveret ønske fra mindst 

1/3 af medlemmerne. 

Punkter til en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke være punkter fra den ordinære. 

 

§ 7 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af op til 7 personer og mindst 3. 

Der kan vælges 2 suppleanter 

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen, med formand, næstformand og kassere, samt evt. andre tillidsposter. 

 

§ 8 Væsentlige beslutninger 

Kredsforeningen kan ikke uden Landsforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge 

eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på Kredsforeningens vegne. 

 

§ 9 Tegningsret, hæftelse og gaver 

Kredsforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og et medlem af bestyrelsen.  

Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til kassereren i henhold til 

beslutningsprotokollat (prokura). 

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes Kredsforeningen af samtlige bestyrelsens medlemmer 

og skal indhente Landsforeningen Autismes forudgående godkendelse af dispositionen. 

For Kredsforeningen hæfter alene Kredsforeningens egen formue. 

Klausuler på gaver skal respekteres. 

 

§ 10 Regnskab 

Kredsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Kredsforeningens godkendte regnskab og 

regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Landsforeningen 

Autismes sekretariat senest d. 1.april. 
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§11 Vedtægtsændringer 

Ændringer i denne vedtægt kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling, med godkendelse af kredsgeneralforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen skal de opdaterede vedtægter indsendes til Landsforeningens Hovedbestyrelsen, til endelig 

godkendelse. 

Vedtægtsændringer kræver at mindst ¾ af deltagerne stemmer for. 

 

§ 12 Opløsning af Kredsforeningen 

Beslutning om opløsning af Kredsforeningen kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling, og efter vedtagelse med 3/4 flertal 

blandt de i afstemningen deltagende, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenpunkt om 

opløsning af Kredsforeningen, og med mindst 14 dages mellemrum. 

§ 12 stk. 1 Overskydende midler 

Opløses Kredsforeningen, skal overskud efter betaling af passiver tilfalde almennyttige og/eller velgørende forening eller fond, 

som arbejder ud fra tilsvarende formål. 

Forslag til dette kan fremsættes af alle medlemmer på den opløsende generalforsamling. 

 

§ 13 Ikrafttræden 

Disse vedtægter træder i kraft straks 

efter Landsforeningen Autismes godkendelse af  vedtægtens ordlyd. 

 

Kredsgeneralforsamlingen d.               d.8.3.2022 

 

 

Dirigent:    _______________________________ 

                   Conny Jensen 
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