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Vedtægter for lokalgruppen  

De Grønne Quiltere 

 
Lokalgruppe under Dansk Patchwork Forening med hjemsted i Lyngby-Taarbæk 

Kommune 
De Grønne Quiltere blev stiftet den 26. september 1996 

 
§1 

1. De Grønne Quiltere’s formål er:  
- Socialt samvær om fælles interesse for patchwork, applikation og quiltning  
- At udvikle medlemmernes lyst til at tage medansvar i fx velgørende projekter 
- At udbrede kendskab til patchwork, applikation og quiltning i lokalområdet 

2. Lokalgruppen kan maks. bestå af 90 medlemmer. 45 medlemmer på aftenhold og 45 medlemmer på 
eftermiddagshold. 

3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er interesseret i patchwork, applikation og quiltning. 
4. De Grønne Quilteres lokalgruppe er til enhver tid forpligtet til at overholde Dansk Patchwork Forenings 

regler/vedtægter. 
5. De Grønne Quiltere bestemmer løbende, hvor ofte medlemmerne skal mødes. 
 

§2 
1. Der afholdes generalforsamling hvert år i oktober måned. Indkaldelse sker skriftligt senest  14 dage før. 
2. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 

• Bestyrelsens beretning 
• Godkendelse af regnskab og budget 
• Fastsættelse af kontingent 
• Indkomne forslag (skal være indsendt senest den 31.august) 
• Valg af bestyrelse + valg af suppleanter 
• Valg af revisor 
• Eventuelt 

 
3. Afstemning ved generalforsamling afgøres ved stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. 
4. Den daglige ledelse af gruppen forestås af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Ved stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, så mindst 3 og 
højst 4 medlemmer vælges i lige år, og mindst 2 og højest 3 medlemmer vælges ulige år. Valget foregår 
ved håndsoprækning  med simpelt flertal. 

5. Der vælges 2 suppleanter. 1 fra eftermiddagsholdet og 1 fra aftenholdet. Suppleanter vælges for 1 år ad 
gangen. 

6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Den samlede bestyrelse 
tegner foreningen. 

7. Kassereren fører gruppens regnskab. Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. 
8. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når ¼ af medlemmerne eller bestyrelsen 

anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den 
ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til en indsendt dagsorden. 
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at anmodningen er 
modtaget. Dagsorden sendes ud sammen med indkaldelse. 



 
 

§3 

1. Kontingentet, der betales årligt, skal være betalt senest 1. November i indeværende år.. 
2. Kurser og foredrag af udefra kommende lærere kan evt. betales særskilt af deltagende medlemmer, 

altså ud over årskontingentet. 
3. Kontingentet dækker helt eller delvist diverse arrangementer, kuverter/frimærker, kopiering, 

rejsegodtgørelse mm.  
      Bestyrelsesmedlemmer kan godtgøres med kr. 150 pr. år for telefonering. 
 

§4 
1. Rejsegodtgørelse til generalforsamlingen på landsplan eller møde mellem landsbestyrelsen/lokalgrupper 

efter regning: 
• Offentlige transportmidler for maks. 2 personer pr. møde  

 
 

§5 

1. Ændring af lokalgruppens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen. Ændringens fulde ordlyd 
skal fremgå af den til mødet udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de 
fremmødte medlemmer stemmer for. 

 

§6 

1. Lokalgruppen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages 
mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for.  

2. En eventuel formue skal anvendes til et almennyttigt formål, der ligger i tråd med lokalgruppens formål, 
efter generalforsamlingens beslutning. 

 
 
Nærværende vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen tirsdag d. 4. Oktober  2022. 


