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§1- Navn, formål og ejendomme 

1. Navn 

Den selvejende institution „Skovlunde Kirkes Ungdomsgård“ - i det følgende 
kaldet SKUG. 

2. Formål 

At støtte og fremme børne- og ungdomsarbejdet, og det kirkelige arbejde i 
øvrigt, ved Skovlunde Kirke.  

At sikre, at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed til driften af 
institutionens bygninger. 

3. Fast ejendom 

SKUG ejer følgende ejendomme: 

 Bygningen, kaldet „Ungdomsgården“ eller Tværfløjen, der er opført i 
tilslutning til Skovlunde Kirke, på arealet med matrikel nr. 11 AL, 
Skovlunde By og Sogn. 

 Lejrcentret „Stavnsbo“ med matrikel nr. 18 E og. 18 F, Farum, 
Stavnsholt, beliggende på Stavnsholt Gydevej 76, Farum. 

Brugen af SKUG’s ejendomme skal ske i overensstemmelse med de derom 
tinglyste servitutter. 

§2 - Medlemmer 

1. 

For at blive og være medlem af SKUG skal man være fyldt 18 år, og opfylde 
mindst et af nedenstående krav: 

 Medlem af Den Danske Folkekirke og bo i Skovlunde Sogn. 

 Sognebåndsløser til en præst ved Skovlunde Kirke. 

 Ansat ved Skovlunde Kirke. 

 Medlem i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter Tværfløjen. 

 Forældre til medlemmer i Skovlunde af et af de ungdomskorps som 
benytter Tværfløjen 
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 Tidligere ledere i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter 

Tværfløjen 

2.   

Andre kan være støttemedlemmer uden stemmeret på generalforsamlinger. 

3.   

Brugere af Tværfløjen kan organisations vis tegne kollektivt medlemskab, med 
stemmeret på generalforsamlingen, under forudsætning af, at medlemmerne er 
fyldt 18 år. 

4.   

Medlemskontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen hvert år. 

§3 - Bestyrelsen 

1.   

SKUG ledes af en bestyrelse der er sammensat som følger: 

 Der udpeges 1-3 medlemmer af menighedsrådet. 

 Ungdomskorpsene, som benytter Tværfløjen, udpeger 1 medlem fra hvert 
korps. 

 4 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. 

2.   

De af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 2 år således, at der 
afgår 2 medlemmer hvert år. 

3.   

På generalforsamlingen vælges til bestyrelsen en 1. Suppleant og en 2. 
Suppleant for ét år. 

4.   

Endvidere vælges 2 revisorer, og en revisorsuppleant for ét år. 

5. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med 
formand, næstformand og sekretær. 

Endvidere udpeges kasserer, som kan være et medlem udenfor bestyrelsen. 

I bestyrelsens møder deltager, uden stemmeret, personer med særlige hverv i 
forbindelse med SKUG’s ejendomme, så som kirketjener, tilsynsførende, o. 
lign. 

6. 

Bestyrelsen mødes mindst 2 gange indenfor en et-årig funktionsperiode, samt 
hvis formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

7.   

Til bestyrelsens medlemmer udsendes referat af hvert bestyrelsesmøde. 
Referatet behandles og godkendes på næste møde. 
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8.   

Bestyrelsens afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme 
afgørende. 

9.   

Bestyrelsen træffer bestemmelser vedrørende benyttelse af Ungdomsgårdens 
lokaler. Eventuelle aftaler om lån eller leje af lokaler forelægges bestyrelsen 
og underskrives af formanden. 

10.  

Bestyrelsens arbejde: 

 Administrere og vedligeholde de i §1 nævnte bygninger. 

 Fastsætte husleje for ungdomskorpsenes brug af Tværfløjen. 

 Fastsætte leje for andre foreninger/organisationers brug af Tværfløjen. 

 Fastsætte leje for brug af Stavnsbo. 

 Træffe beslutning om afholdelse af Skovlunde Kirkes Julebazar. 

 Vælge formand / bazarudvalg, der er ansvarlig for at koordinere det 
praktiske arbejde, så bazaren kan afholdes. 

§4 - Økonomi 

1.   

Regnskabet er kalenderåret. 

2.  

I økonomiske spørgsmål, udover den daglige drift, tegnes SKUG af 2 af følgende 
i forening: 

 Formand 

 Kasserer 

 Bestyrelsesmedlem 

3.   
Optagelse af lån, samt køb og salg af fast ejendom skal besluttes på en 
generalforsamling. 

4.  

SKUG hæfter alene med sin formue for forpligtelser overfor tredjemand. Der 
kan ikke gøres ansvar gældende overfor medlemskredsen eller bestyrelsens 
medlemmer personligt, med mindre de, efter almindelige retsregler, har 
overskredet deres beføjelser. 

5.   

Overskud fra bazaren tilfalder SKUG, som delvis dækning af ungdomskorpsenes 
husleje. 

6.   

Bestyrelsen kan beslutte at støtte missionsprojekter med max. 10% af bazarens 
overskud. 
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§5 - Generalforsamlingen 

1.  
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts. 

2.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller 
hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor formanden 
anmoder derom. Anmodningen skal være bilagt motiveret forslag til dagsorden. 

3. 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 3 uger forinden i lokalt 
ugeblad eller på SKUGs hjemmeside (www.SKUG.dk). 

Dagsordenen skal udsendes til hvert medlem 8 dage før generalforsamlingen 
eller lægges på SKUGs hjemmeside (www.SKUG.dk). 

4. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal have følgende indhold; 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
2. Formandens beretning om det forløbne år 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastsættelse af medlemskontinent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
7. Valg at 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

5. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før. 

6. 

Stemmeberettiget er medlemmer, som har betalt kontingent for det aktuelle 
kalenderår. 

7. 
Valgbare til samtlige tillidsposter er stemmeberettigede medlemmer, der har 
været medlem af SKUG mindst et år. 

8. 

Bestyrelseskandidater, der ikke er til stede, skal på forhånd have sagt ja, til at 
modtage valg. 

9. 

Til alle tillidsposter kan genvalg finde sted. 

10. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, dog, ikke i 
forbindelse med vedtægtsændringer (se §6) 
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11. 

Der foretages skriftlig afstemning, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis 
mindst 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. 

12. 
Referat at generalforsamlingen underskrives at dirigent og referent. 

§6 - Vedtægtsændringer 

1.   
Vedtægtsændringer skal på generalforsamlingen vedtages med 2/3 af de 
afgivne stemmer. 

2.   

Forslag om vedtægtsændringer, skal udsendes tillige med indkaldelse til 
generalforsamlingen. 

§7 - Ophævelse at SKUG 

1.   
For at ophæve SKUG kræves, at forslag herom er vedtaget på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum. På den første 
med mindst 2/3 at de afgivne stemmer, på den anden med almindeligt flertal. 

2.   

Hvis SKUG ophæves, skal dens midler overgå til Skovlunde Sogns menighedsråd, 
fortrinsvis til anvendelse til lignende formål. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2014. 


