
[1] 
 

 

 

Medlemsmødets dagsorden   
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Behandling af indkomne forslag  

• Deadline forslag fra medlemmer torsdag den 10. november 2022 
kl.  12.00 på info@voc-valby.dk 

4. Valg til Bestyrelsen  
a. Valg af formand (lige år)  

• Nuværende formand Annie Kristoffersen modtager genvalg 
b. Valg af næstformand (ulige år)  

• Nuværende næstformand Vivi Andersen ikke på valg 
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (optil 5 i alt inkl. formand og 
næstformand)  

• Nuværende bestyrelsesmedlem Steen Pedersen modtager genvalg 

• Nuværende bestyrelsesmedlem Britt Vibefeldt modtager genvalg 

• Nuværende bestyrelsesmedlem Helge Nielsen modtager genvalg 
d. Valg af suppleanter (2 personer)  

• Nuværende suppleant Jens Jørgen Kjeldsen modtager genvalg 
5. Eventuelt 
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Bestyrelsen af foreningen Seniorhuset VOC Valby - beretning 

medlemsmøde 2022 

1. Indledning 
Beretningen er et udtryk for bestyrelsens arbejde i perioden siden 

medlemsmødet i 2021. 

Beretningen er udarbejdet som en skriftlig beretning, hvor 

medlemmerne kan stille uddybende spørgsmål til medlemsmødet.  

 
2. Økonomi struktur og foreningens indflydelse 
Centerlederen ansøger på vegne bestyrelsen af foreningen 

Seniorhuset VOC Valby om en bevilling til drift og udvikling dels hos 

København - og Frederiksberg kommune og dels diverse fonde og 

andre interessenter. 

Den grundlæggende bevilling fra kommunerne indeholder primært 

faste udgifter som lønninger og husleje (ejendomsudgifter).  

Bevillingen fra kommunerne forudsætter egenbetaling/kontingent. 

Herudover kan der til konkrete aktiviteter og projekter søges midler 

fra fonde og andre interessenter. 

Budget og regnskab for foreningen behandles ikke særskilt på årets 

medlemsmøde, da de fleste poster er faste poster, der ikke 

umiddelbart er indflydelse på. Til gengæld er der indflydelse på, 

hvordan midlerne udmøntes. 

På nuværende tidspunkt ser budgettet og 2022 således ud: 

    

Indtægter 1.959.500 

Kontingentindtægter, §79 tilskud 
Københavns kommune, §79 tilskud 
Frederiksberg kommune,  
Andre tilskud fra Københavns 
kommune 
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Udgifter 1.959.500 

Personaleudgifter 1.040.000 

Husleje/Ejendomsudgifter 629.000 

Øvrige udgifter: 
Herunder: Kontorhold, 
Regnskabsførelse og Revision, 
Medlemsrekruttering, Annoncer 
mm,  
Motionsaktiviteter, Mad-og 
ernæringsaktiviteter, 
Undervisningsaktiviteter, Andre 
aktiviteter 

290.500 

 
Det skal nævnes, at der søges en del pulje- og projektmidler til 
Foreningen Seniorhuset VOC Valby. 
 
Nedstående bevillinger kan nævnes: 

• § 79 – Københavns kommune (grundbevilling) 

• § 79 – Frederiksberg kommune (grundbevilling) 

• Revy – midler fra DATS og Valby Lokaludvalg – 11.500 kr. 

• Fællesspisning 28.4. 2022 Københavns kommune – 7.500 kr. 

• Fællesspisning 8.11. 2022 Københavns kommune – 7.500 kr. 

• Spil, aktiviteter og møbler – Fonden Hoffmanns Minde 40.000 kr. 

• 2 Taxi Rickshaws – Valbyfonden 80.000 kr. 

• Synlighed og rekruttering (video) Københavns Kommune 20.000 kr.  

• Jubilæums festival musik Valby Lokal udvalg 5.000 kr. 

• Bordtennis borde – Københavns kommune 8.000 kr.    
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3. Bestyrelses arbejde i 2022 
Bestyrelsen holder månedligt møde den første mandag i måneden 

Bestyrelsen består af: 

• Formand Annie Kristoffersen 

• Næstformand Vivi Andersen 

• Medlem Britt Vibefeldt  

• Medlem Birger Pedersen (fratrådt 1. september 2022) 

• Medlem Steen Pedersen 

• Udpeget af fonden Eva Vinther 

• Udpeget af fonden Jette Lynnerup Romanelli 

• Suppleant Helge Nielsen (tiltrådt som ordinært medlem 
1.september 2022) 

• Suppleant Jens Jørgen Kjeldsen 

• Personale repræsentant Torben Schlægelberger 
Under bestyrelsens arbejde har der været nedsat forskellige ad-hoc 

grupper til at varetage særlige aktiviteter f.eks. jubilæumsugen eller 

arbejdsgrupper for overvejelser og analyser. 

Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med nedenstående overskrifter: 

• Planlægning og afvikling af fællesmøde for seniorklubber 8. marts 
2022. 

• Formalia/underskriftsforhold m.m. 

• Affaldshåndtering i VOC Valby i forbindelse med ny lovgivning. 

• 50 års jubilæums festival – planlægning og afvikling (herunder reception, 

produktion af videofilm, produktion af jubilæumsskrift, fællesspisning, koncerter, foredrag, fernisering, 
banko og revy) 

• Arrangementer arrangeret af bestyrelsen. 

• Aktiviteter og ture hen over sommeren 2022. 

• Regnskabsbehandling 2021. 

• Fonds, pulje og projektansøgninger. 

• PR og rekrutteringsarbejde Seniorklubber i Samarbejde med 
Københavns kommune. 

• Bankospil i VOC Valby 

• Plan for aktiviteter/spil 1. sal/3. sal. 
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4. Frivillighed i Foreningen Seniorhuset VOC Valby. 
VOC Valby er et foreningsorienteret hus og bygger på frivillighed. 
 
Huset tæller i omegnen af 55 frivillige, men har brug for flere 
frivillige, hvis vi skal drive et ordentligt hus og gode foreninger. 
 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at byde ind med frivillige 
roller. Der er bl.a. behov for hjælp til: køkken, cafe, aktiviteter og 
ture. 
 
Konkret mangler vi stadig frivillige i caféen! Cafeen, som er VOC Valby 
hjerte, er dækket med frivillige mandage, tirsdage, onsdage og 
torsdage. Vi vil gerne have åbent alle ugens hverdage. 

 

 
Som frivillig i cafeen er man selv med til at bestemme, hvad der skal 
tilbydes den enkelte dag.  
 
Vi holder med jævne mellemrum koordinerende café møder, hvor vi 
drøfter tilbud, aktiviteter, priser, arbejdsmetoder og 
fødevarehygiejne. 
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Frivillighed i VOC Valby er, at vi alle tager et fælles ansvar.  
 
Et ansvar i VOC Valby er også mere konkret: 

• at man sætter borde og stole på plads efter brug som beskrevet 

• at man slukker for lyset efter brug 

• at der affaldssorteres i de oplyste fraktioner  

• at der ryddes op efter aktivitet, så der nemt kan gøres rent 

• at service og bestik kommer tilbage til, hvor det er taget 

• at man tørre fødderne af 

• at man efterlader i køkken og toilet i ordentlig stand efter brug 
 
Førnævnte skal der i fremtiden nok være mere fokus på, da vi stadig 
oplever, at medlemmerne glemmer det. 
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5. Kontingent  
Sidste år besluttede medlemsmødet nedenstående: 

• 270 kr. pr. kvartal i 4 kvartaler.  

• Forudbetaling for minimum et kvartal ad gangen. 

• Opsigelse af medlemskab sker med udgangen af et kvartal. 

• Rabat ved betaling for et helt år – 950 kr. svarende til 79,16 kr-. 

månedligt. 

• Nyt medlemssystem med mulighed for opkrævning. 

 

Nyt medlemssystem er ikke implementeret, da vi stadig ser på mulige 

systemer/løsninger og måske kobler os på et system, som 

Menighedsplejen har. 

Desværre oplever vi en del medlemmer, som ikke betaler for 

sommerperioden og ikke melder sig ud og efterfølgende ind igen. Der 

bliver her argumenteret for, at man ikke bruger huset.  

Reglerne er naturligvis, at man betaler indtil man opsiger sit 

medlemskab med opsigelsesvarsel til udgangen af et kvartal 

En drøftelse kunne være, hvilke konsekvenser der skal håndhæves, 

hvis man ikke betaler hele sit kontingent. 

Bestyrelsen har to forslag i forbindelse med kontingent (uddybes 

nærmere i de konkrete beskrivelser) ved dette medlemsmøde: 

• Ægtefælle/samlever rabat 

• Halvårlig kontingentbetaling 
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6. Perspektiver for arbejdet i 2023 
Bestyrelsen vil i 2023 arbejde for at: 

• Øge antallet af frivillige. 

• Samarbejde med andre lignende foreninger og organisationer, 
hvor der kan være interesse fællesskab. 

• Fastholde og udvikle aktiviteter f.eks.: Kurser, foredrag, koncerter, 
events, fredagsbar, fællesspisning, ture ud af huset samt motion 
og bevægelsesaktiviteter. 

• Planlægning og afvikling af VOC Valby festival 2023 
  

På bestyrelsens vegne 

Annie Kristoffersen 
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Bestyrelsens forslag – Ægtefælle/samlever rabat 

I rekrutterings øjemed foreslår bestyrelsen  

• At der tilbydes en rabat for ægtefælle/samlever svarende til 800 

kr. for et årligt kontingent. 

Den konkrete rabat tænkes i forbindelse med årlig betaling for et år, 

hvor den ene betaler 950 kr. årligt og ægtefælle/samlever tilbydes en 

rabat så det årlige kontingent udgør 800 kr. 

Rabatten opnås kun ved årlig betaling for begge parter. 

Opstart fra 2023. 

Bestyrelsens forslag – Halvårlig kontingent betaling 

Tidligere var der månedlig kontingent opkrævning og betaling i VOC 

Valby. 

På nuværende tidspunkt opkræves/betales kontingent forud hvert 

kvartal, og en eventuel udmelding kan ske til udgangen af et kvartal. 

Bestyrelsen forslår med baggrund i en lettere administration 

• At kontingentet pr. 2023 opkræves/betales for et halvt år og en 

eventuel udmelding kan ske til udgangen af et halvår. 

Hvis man starter som nyt medlem midt i halvårsperioden betales der 

for de konkrete måneder.  

Hvis du udmelder dig og melder dig ind igen opkræves/betales et 

halvårs kontingent. Et halvår = 1/1-30/6 og 1/7-31/12 

Bestyrelsens forslag – vedtægter tilføjes beskrivelse af tegningsret 

§ 9 Bestyrelsen tilføjes teksten  

• ” Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med 

et andet bestyrelsesmedlem” 
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Vedtægter for Seniorhuset VOC Valby 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Seniorhuset VOC Valby. 

Foreningens hjemsted er Gammel Jernbanevej 25, Københavns 

Kommune, Valby. 

§ 2 Baggrund 

Foreningen Seniorhuset VOC Valby har til huse i bygningen Gammel 

Jernbanevej 25, 2500 Valby. 

Huset består af 4 etager og en kælder, hvor der primært drives 

aktiviteter og samværstilbud for seniorer, der er medlem af 

foreningen Seniorhuset VOC Valby. 

§ 3 Formål og aktiviteter 

Seniorhuset VOC Valby er et åbent tilbud for alle ældre 

københavnere. Tilbuddet fordrer medlemskab af foreningen. 

Seniorhuset VOC Valby har følgende formål: 

• Tilbyde aktiviteter, der fremmer fysisk og psykisk sundhed 

eksempelvis: 

o Motion og træning, som forebygger tab af funktionsniveau og 

kognitive færdigheder. 

o Spisning og madlavning. 

o Socialt samvær omkring interessefællesskaber. 

o Åbne sociale fællesskaber, der støtter op i forhold til 

overgangen fra arbejdslivet, ensomhed og kriser. 

• At være udviklende og opsøgende i forhold til at rekruttere nye 

medlemmer og brugere. 

• At være udviklende og opsøgende i forhold til at søge samarbejde 

og partnerskaber med andre, herunder det etablerede kommunale 

tilbud, andre lignende tilbud, virksomheder og civilsamfundet. 

• Giver muligheder for at ældre kan være aktive og frivillige.  
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• At bidrage til øget brugerstyring, studiekredse/cirkler, medansvar, 

frivillighed og den enkeltes aktive indsats til at øge 

selvansvarlighed – egenomsorg – selvværd. 

§ 4 Ledelse og personale  

Bestyrelsen af Foreningen Seniorhuset VOC Valby ansætter i 

samarbejde med Fonden VOC Valby centerlederen. Bestyrelsen kan 

bemyndige centerlederen til at ansætte og afskedige øvrigt personale 

indenfor rammen. 

§ 5 Medlemsforhold 

Som medlem Seniorhuset VOC Valby optages selvhjulpende: 

• Efterlønsmodtagere 

• Pensionister 

• Førtidspensionister 

Administration beskriver nærmere proceduren i forhold til 

indmeldelse, medlemskabet og udmeldelse. 

§ 6 Kontingent 

Kontingent betales i henhold til godkendelse og anvisning fra 

Foreningen Seniorhuset VOC Valby. 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion 

Eksklusion og udelukkelse kan foretages, hvis der foreligger helt 

særlige forhold. 

§ 8 Medlemsmøder og valg til Bestyrelse. 

Det årlige medlemsmøde med valg til Foreningen Seniorhuset VOC 

Valby er den højeste myndighed. Mødet afholdes i november måned. 

Bestyrelsen indkalder til det årlige valgmøde med passende varsel.  

Dagsorden udsendes senest en uge før mødet. 
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Valgbarhed og stemmeberettigede er medlemmer der er ajour med 

kontingent. 

Mødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. 

Valgmødets dagsorden indeholder mindst: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Behandling af indkomne forslag 

4. Valg til Bestyrelsen  

a. Valg af formand (lige år) 

b. Valg af næstformand (ulige år) 

c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (optil 5 i alt incl. 

formand og næstformand) 

d. Valg af suppleanter (2 personer)  

5. Eventuelt 

§ 9 Bestyrelsen 

Der foregår direkte valg til formand og næstformandspost på 

valgmødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med 3/5 fremmøde. 

Centerleder fungerer som sekretær for bestyrelsen.  

Der afholdes et passende antal møder typisk 8-10 gange årligt. 

Bestyrelsen beslutter selv fordeling af arbejdsopgaverne i 

bestyrelsen.  

Bestyrelsen i Fonden VOC Valby kan udover de 5 valgte 

bestyrelsesmedlemmer udpege optil 2 fuldgyldige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Formand og sekretær udfærdiger dagsorden til mødet. Der 

udarbejdes overordnet referat af møder i Bestyrelsen.  
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Referat publiceres til opslag på opslagstavler m.m. 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til fremme af bestemte 

opgaver.  

§ 10 Regnskab og revision 

Bestyrelsen har ansvaret og indflydelse på budget og regnskab for så 

vidt angår aktiviteter for Foreningen Seniorhuset VOC Valby. 

Regnskab og budgetfunktion for foreningen bliver administreret i det 

daglige af Centerleder og regnskabsført officielt af Fonden VOC 

Valby. 

§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning  

Ændringer af vedtægter sker på valgmødet i november måned. Der 

skal være almindeligt stemmeflertal med henvisning til § 8 i disse 

vedtægter.  

Opløsning af Foreningen Seniorhuset VOC Valby kan ske efter 

vedtagelse på to efterfølgende møder. 
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