
Den 10. maj -94/jcg

Lndskontoret f. ungdomsarbejde 
Udlcærsvej 15, Skejby 
8200 Arhus N

Den 18. april d. å. blev der stiftet en ny 4H-klub under 
Roskildeegnens 4H, nemlig Ejby/Glostrup 4H-klub i Glostrup 
Kommune.

Jeg vedlægger kopi af vedtægter for den nye klub og anmoder 
venligst Danmarks 4H om fremsendelse af vanligt materiale til 
klubbens formand.

Ang. adr. på de 6 bestyrelsesmedlemmer, se vedtægterne.

Med venlig hilsen

f. Roskildeegnens 4h

Gunhild Nielsen /Jens Chr. Gejl

bilag



Vedtægter for EJBY-GLOSTRUP 4H Klub.
****************************** ****** **

1) Klubbens navn er Ejby-Glostrup 411

2) Klubbens adr. er den til enhver ti 
P.t. John Mortensen, Bjergbakkevej

3) Klubbens formål er at starte og lede 4H arbejdet i Ejby området i 
Glostrup Kommune, samle børn og unge til kammeratligt samværd omkring 
4H opgaverne, for der-igennem at udvikle dem til aktive, tolerante og 
selvstændige samfundsborgere.
Endvidere arbejde for og fremme interessen for oprettelse af en 
4H gård.
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Klub i Glostrup Kommune.

d siddende formands adr. 
154, 2600 Glostrup.

4) Klubben er tilknyttet Roski Ideegnens 4H og Danmarks 4H, hvortil der 
betales kontingent efter nærmere fastsatte regler.

5) Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvor helst 2 skal være medlem af 
landboorganisationerne.
Bestyrelsesvalget gælder for en to-årig periode, hvor henholdsvis 
3 og 3 er på valg. første gang i -95 v/lodtrækning på klubbens første 
general forsamling.
To af bestyrelsesmedlemmerne skal være juniorer (13 til 18 årige).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6) Regnskabsåret følger kalenderåret.

7) Generalforsamlingen afholdes inden 1. april og den indkaldes skriftligt 
med 14 dages varsel med følgende dagsorden.
1) Valg af dirigent og stemmetæller.
2) formanden aflægger årsberetning.
3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
4) Valg til bestyrelsen, samt supleantposter, skriftlig afstemning.
5) Valg af revisorer (2).
6) Indkomne forslag, der skriftligt skal være formanden i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen.
7) Evt.

8) Klubbens medlemmer m/stemmeret er alle børn og unge, samt forældre og 
andre 411 interesserede - med gyldigt medlemskort.
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9) Vedtægtsændringer kan kun foretages ued generalforsamlingen, når mindst 
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

10) Klubben kan ophæves, huis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor 
ued første generalforsamling, og såfremt simpelt flertal stemmer for
ued anden generalforsamling, der afholdes 14 dage senere.

11) Klubbens aktive og midler skal ued ophør overdrages til Roskildeegnens 
4H (Regionen).
Penge skal stå på bankbog, indtil der igen opstår 4H-arbejde i 
Ejby området i Glostrup Kommune.

Således vedtaget ued stiftende møde den 18. april -94 på adr. Ejby Mosevej 13,
2600 Gigstrup.

./'John Mortensen, formand.
Bjergbakkeuej 154, 2600 Glostrup

Bodil Hansen, næstformand.
Ejby Moseuej 15, 2600 Glostrup.

\

Anette Busch, kasserer. 
Sønderuangsuej 8, 2600 Glostrup.

Lisbeth Brandis, sekretær. 
Ejbydalsvej 210, 2600 Glostrup.
44 92 23 2142 45 55 54

Mie Blem-Jerfsen, juniorrep. 
Ejbytoften 15, 2600 Glostrup
43 43 07 14

Rasmus Jelshøj, juniorrep.
Brandsbjerguej 82, 2600 Glostrup.
44 92 10 01

Revisorer.: David Stanley Jensen og
Søren Brandis.


