Vedtægter for foreningen
Domus Felix
§ 1 Navn & hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn: Domus Felix - Det Gamle Mejeri
Stk. 2 Foreningens hjemsted: Lejre kommune
§ 2 Formål
Foreningens formål er at drive et kulturhus, der fungerer som kulturelt samlingssted for
byens borgere, foreninger mv.
Vores mission er at skabe rammerne og et bredt fundament for samvær i borgernes hus,
hvor alle i kommunen kan benytte husets faciliteter for derigennem at værne om og udvikle
sociale fællesskaber på tværs af alder, interesser og social status.
Vores vision er at skabe et mangfoldigt hus/kulturhus, som bidrager til at gøre Lejre til et
attraktivt sted at bo.
Foreningen udlåner lokaler til folkeoplysende foreninger samt foreninger, institutioner,
sammenslutninger og borgere, hvis arrangement eller aktivitet har et kulturelt,
idrætsmæssigt, oplysende, pædagogisk eller fællesskabsfremmende sigte herunder også
grundejerforeninger. Medlemmer af Domus Felix foreningen kan låne lokale(r).
Lokalerne kan ikke benyttes til private eller kommercielle formål.
§ 3 Medlemmer
Alle, der kan støtte foreningens formål, kan være medlemmer af foreningen. Foreningen
optager enkeltpersoner, husstande (personer med samme bopælsadresse) og foreninger
som medlemmer.
Husstands- og foreningsmedlemsskabet giver alene 1 stemme samt adgang til at opnå
medlemsfordele svarende til 1 medlem.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet uanset de
fremmødtes antal.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 3 uger forud ved skriftlig indkaldelse til samtlige
medlemmer. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal vedlægges
mødeindkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
8 dage forud.

Dagsordenen skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til § 5
b. Valg af 2 revisorer for 1 år
c. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
9. Eventuelt
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden eller et flertal af
bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 25 % af medlemmerne ved motiveret skrivelse
anmoder herom. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med angivelse
af dagsorden, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 5. Ved afstemning gælder almindeligt flertal. Stemmelighed gælder som forkastelse.
Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig forslaget
for at være vedtaget.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når ¼ af forsamlingen tilslutter sig forslag herom. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 5 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer valgt af generalforsamlingen i henhold til § 4.
Medlemmerne vælges som udgangspunkt for en periode på 2 år, dog således at 3-5
medlemmer er på valg hvert år. Suppleanter vælges for en periode på 1 år. Genvalg kan
finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger vedtages
med almindeligt flertal.
Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol ved møder og generalforsamlinger.
§ 6 Hæftelse, tegning og forretningsorden
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.
I økonomiske anliggender tegnes foreningen af kassereren. Kassereren står for varetagelse
af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger.
Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til
foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.
§ 8 Opløsning
Foreningen kan opløses ved beslutning på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af
medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke til stede, kan beslutning om opløsning af
foreningen træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel, senest 2
måneder efter den første, og uanset de fremmødtes antal.
Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller fast
ejendom, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser af afviklet – være at overdrage til en
anden forening eller institution med beslægtet formål.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 20. januar 2022

