Vedtægter for foreningen for driften af baren på Industri-kollegiet
§1 – Foreningens navn
Foreningens navn er ”Foreningen for driften af baren på Industri-kollegiet”
§2 – Foreningens formål
Foreningens formål er at forestå driften af baren på Industri-kollegiet på forsvarlig vis, og
samtidig medvirke til at udvikle de sociale bånd og aktiviteter på Industri-kollegiet.
§3 – Medlemmer
Stk. 1: Barudvalget består af 3-4 kollegianere, som er bosiddende på Industri-kollegiet,
hvoriblandt følgende poster skal fordeles: Formand, Kasserer, Ølmand og Udlejemand.

Stk. 2: Kasserer og Formand kan ikke være samme person.
Stk. 3: Medlemmer af Barudvalget vælges i en periode på et år ved Industri-kollegiets
ordinære generalforsamling og konstituerer sig selv efterfølgende.”

§5 – Foreningens økonomi
Foreningens økonomi hviler som udgangspunkt på indtjeningen ved driften af baren på
Industri-kollegiet.
Stk. 2 Foreningens økonomi varetages af kassereren.
Stk. 3 Formanden refererer til beboerrådet i alle spørgsmål.
Stk. 4 Årligt fremlægges regnskabet på generalforsamlingen, hvor også ekstern revisor
vælges.
Stk. 5 Foreningen kan ikke optage lån uden beboerrådets accept
Stk. 6 Hvis ét eller flere medlemmer af Barudvalget bevidst misbruger foreningen til
gældsstiftelse, kan Beboerrådet kræve erstatning af disse personer.
§6 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Dog står foreningen under
Industri-kollegiets beboerråd, som fører tilsyn med driften.
Stk. 2 Til generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret. Ordinær
generalforsamling afholdes 1 gang om året i forbindelse med det ordinære beboermøde
Stk. 3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Valg til barudvalg
8. Eventuelt
Stk. 4 Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingens dagsorden skal være
formanden og beboerrådet i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling.
Dagsorden skal udsendes til medlemmerne af foreningen senest 1 uge før
generalforsamlingen afholdes.
Stk. 5 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af
stemmelighed har beboerrådet den afgørende stemme.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af mindst 40% medlemmer
i beboerrådet eller mindst . af foreningens medlemmer.

§7 – Møder
Formanden har ansvaret for at godkende aktiviteter, og indkalde til aktivitetsmøder efter
behov.
§8 – Ophævelse af foreningen
Foreningen kan opløses af beboerrådet, eller efter 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.
Stk. 2 Foreningens eventuelle formue tilfalder kollegianerforeningen.
§9 – Vedtægtsændringer.
Vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. Ændringsforslag kan kun stilles af
bosiddende kollegianere af foreningen.
Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver 2/3 i flertal

Sidst opdateret: efter generalforsamlingen på IKOL i 2011.

