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Vedtægter for Byggepladen. 
 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24 marts 2012. 
Revideres med rettelse af § 5 stk. 4 i februar 2018. 
 
§ 1 Foreningens navn. 
Foreningens navn er Byggepladen.  
 
§ 2 Foreningens formål. 
Formålet med foreningen er, at danne et sted hvor alle, fortrinsvis voksne, LEGO® 
entusiaster i Danmark har mulighed for, at mødes både personligt og via Internettet. 
Foreningen kan medvirke til formidling af klodser og andre materialer til medlemmerne. 
Foreningen ønsker at anspore udbredelsen af LEGO® hobbyen og kammeratskabet med 
andre LEGO® fans gennem arrangementer, internationalt samarbejde og 
venskabsforeninger. 
 
§ 3 Medlemskab. 
Stk. 1: Alle personer, der er fyldt 13 år og som interesserer sig for LEGO hobbyen, kan 
optages som medlem. 
 
Stk. 2: Medlemmer under 16 år skal ledsages af en forælder/værge til foreningens 
arrangementer. 
 
Stk. 3: Pårørende til medlemmerne har normalt adgang til foreningens arrangementer. 
Betingelser, og evt. betaling, fastsættes af bestyrelsen. 
 
Stk. 4: Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesskema på foreningens 
hjemmeside. Medlemsskabet er først gyldigt efter bestyrelsens godkendelse.  
 
Stk. 5: Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer senest 1 måned før kalenderårets 
udgang. 
 
Stk. 6: Et medlem, som modarbejder foreningens formål, eller som ved sin adfærd skader 
foreningen, kan ekskluderes ved bestyrelsesbeslutning. Medlemmet skal forinden punktets 
behandling i bestyrelsen have den mulige eksklusion forelagt og gives mulighed for at 
fremføre sit synspunkt., evt. ved befuldmægtiget. Eksklusionens vedtagelse kræver at 
mindst 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Den ekskluderede kan med opsættende 
virkning, inden 8 dage, kræve beslutningen forelagt den førstkommende generalforsamling 
til endelig afgørelse. 
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§ 4 Bestyrelsen. 
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 7 medlemmer. Formanden vælges 
for 1 år ad gangen. De 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Første 
år afgår 3 medlemmer ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter 
generalforsamlingen med: næstformand, kasserer, sekretær og webmaster. De 3 
sidstnævnte funktioner kan vælges udenfor bestyrelsen. 
 
Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder efter behov. Der føres referat fra hvert møde inklusiv 
drøftelser i bestyrelsens lukkede forum siden sidste møde. 
 
Stk. 3: Der skal være mindst 4 medlemmer til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
Stk. 4: Bestyrelsen orienterer jævnligt medlemmerne om sit arbejde. 
 
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Disse skal have et klart defineret 
arbejdsgrundlag, herunder økonomi, og rapportere til bestyrelsen om deres arbejde. 
 
Stk. 6: Bestyrelsen kan udfærdige retningslinjer for god opførsel på hjemmesidens Forum. 
Gennem moderatorer tilses at retningslinjerne overholdes. 
 
Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter regler for betaling af kontingent. 
 
Stk. 8: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. 
 
§ 5 Generalforsamling. 
Stk. 1: Der afholdes hvert år, inden udgangen af maj, generalforsamling. Den skal 
indkaldes skriftligt og annonceres på Forum, senest 14 dage før afholdelse. Forslag under 
pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
Stk. 2: Alle medlemmer over 16 år, der har betalt kontingent senest 1 måned før 
generalforsamlingen, har stemmeret. Dog skal man være fyldt 18 år for at kunne vælges til 
tillidsposter. Personer ansat ved LEGO gruppen kan ikke vælges til bestyrelsen. Der kan 
stemmes via fuldmagt afgivet til navngivet medlem. 
 
Stk. 3: Dagsorden med mindst følgende punkter: 
 

1. Valg af stemmetællere. 
2. Valg af dirigent. 
3. Beretning. 
4. Regnskab og budget. 
5. Kontingent og gebyr for det kommende år. 
6. Indkomne forslag. 
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7. Valg af formand 
8. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 9.   Valg af 1 revisor. 
 10. Eventuelt. 
 
Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen 
ønsker det, eller når mindst 10 % af medlemmer neskriftligt har fremsat anmodning herom 
til bestyrelsen. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling.   
 
Stk. 5: Vedtægtsændringer kræver at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for, for at kunne 
vedtages. 
 
§ 6 Økonomi og tegning af foreningen 
 
Stk. 1: Foreningens midler frembringes ved kontingentindbetalinger, donationer samt 
indkøb og salg af materialer der kan henføres til § 2. 
 
Stk. 2: Disponering af foreningens midler kræver vedtagelse i bestyrelsen. Indgåelse af  
aftaler med 3. part kræver bestyrelsesbeslutning samt underskrift af formand eller kasserer 
 
 
§ 7 Opløsning af foreningen. 
 
Stk. 1: 
Foreningens opløsning skal vedtages med ¾ flertal af de fremmødte til 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 2: 
Opløses foreningen skal dens formue anvendes til gavn for LEGO hobbyen og/eller til 
gavn for børn i Danmark. 
 
§ 8 Overgangsbestemmelser ved vedtagelse af nærværende vedtægter på 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Stk. 1:  
De 2 suppleanter indtræder i bestyrelsen som ordinære medlemmer. Der vælges 2 nye 
suppleanter på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig efter § 
4 stk. 1 uanset valgte på bestemte poster. Dette gælder ikke formanden. 
 
Stk. 2: 
Revisorsuppleanten udgår. 


