
Vedtægter for Wagandoo Gruppes støtteforening. 
 
 
§1 Foreningens navn er Wagandoo Gruppes Støtteforening.  

 
§2 Foreningens formål er primært at yde økonomisk støtte til Wagandoo Gruppes aktiviteter, 

herudover til vedligehold af gruppens ejendom og anskaffelser. Støtte gives ikke til daglig drift. 
 

§3 Foreningen er hjemmehørende i Høje-Taastrup kommune. 
 

§4 Foreningens økonomiske grundlag stammer fra arven efter Erik Simonsen ”Simon”. Andre 
indtægter kan tildeles foreningen. Når støtteforeningens formue er opbrugt, er foreningen i sig 
selv opløst. 
 

§5 Støtteforeningen tegnes juridisk og økonomisk af formand og kasserer i forening. 
 

§6 Foreningens formue skal placeres i statsobligationer eller andet med tilsvarende sikkerhed. 
 

§7 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
 
Wagandoo Gruppes formand, kasserer og gruppeleder er fødte medlemmer af bestyrelsen. 
Gruppelederen er født formand for bestyrelsen og gruppens kasserer er kasserer i fonden.. 
 
På det årlige grupperådsmøde vælges 2 medlemmer, således at en vælges blandt gruppens 
ledere og en blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Disse valg er 1 årige. 
 
Der vælges endvidere 1 revisor og 1 revisorsuppleant, ligeledes for en 1 årig periode. 
 
Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 

 
§8 

 
Generalforsamlingen er støtteforeningens højeste myndighed.  
 

§9 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller 2/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer ønsker det. 
 

§10 Som medlemmer af foreningen optages automatisk den til enhver tid siddende bestyrelse i 
Wagandoo Gruppe, samt alle øvrige myndige medlemmer af Wagandoo Gruppe. Andre 
interesserede kan optages som medlemmer af støtteforeningen, dog uden stemmeret. 
 

§11 Årlig generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 
 

a. Valg af dirigent og referent. 
b. Beretning 
c. Regnskab 
d. Indkomne forslag 
e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
f. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
g. Eventuelt 

 
§12 Generalforsamlingen afholdes umiddelbart forud for Wagandoo Gruppes årlige 

grupperådsmøde. Den indvarsles 21 dage før den afholdes. Indkomne forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

§13 Ændringer af vedtægter og opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling og da 
kun med 2/3 flertal af de fremmødte. Foreningens midler vil i tilfælde af foreningens opløsning 
tilfalde Wagandoo Gruppe. 
Hvis Wagandoo Gruppe ikke eksisterer træffer generalforsamlingen beslutning om formuens 
anvendelse 

 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 27. Januar 2010 med ændringer, vedtaget på 
generalforsamlingen d. 26. februar 2019. 
 


