VEDTÆGTER
AOF CENTER STORKØBENHAVN

AOF Center Storkøbenhavn
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.
CVR.nr. 12289219

1.

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er AOF Center Storkøbenhavn.

1.2

AOF Center Storkøbenhavn har hjemsted i Københavns Kommune og har i relation til
folkeoplysningsloven sin primære aktivitet i København. Desuden gennemfører AOF Center
Storkøbenhavn også folkeoplysningsvirksomhed i kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,
Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Tårnby, København, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Brøndby,
Ballerup, Albertslund, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj jf. pkt. 3.7

2

Formål

2.1

AOF Center Storkøbenhavn er en folkeoplysende virksomhed og driver folkeoplysning i
overensstemmelse med de grundlæggende værdier: lige ret, lige værd og lige muligheder for alle,
virke for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig og kulturel karakter,
herunder om det internationale samarbejdes betydning. AOF Center Storkøbenhavn skal på samme
grundlag medvirke til en udbredelse af og aktiv deltagelse i demokratiet.

2.2

Formålet søges bl.a. opfyldt gennem en indsats ved:
2.2.1

2.3

At sikre alle borgere tilbud om folkeoplysning jf. folkeoplysningslovens bestemmelser om
folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningslovens kapitel 4).
2.2.2 At fremme grund-, efter- og videreuddannelse af unge og voksne.
2.2.3 At understøtte den enkeltes muligheder for at kunne fungere på arbejdsmarkedet.
2.2.4 At fremme debat om væsentlige samfundsemner.
2.2.5 At fremme kulturelle aktiviteter.
2.2.6 At fremme anden virksomhed, der kan forbedre borgernes livs- og levevilkår.
AOF Center Storkøbenhavn arbejder for, at alle AOF’s tilbud tilvejebringes i hele AOF Center
Storkøbenhavns centergeografiske forpligtelsesområde.
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3

Opbygning og medlemskab

3.1

AOF Center Storkøbenhavn tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, dels efter
Folkeoplysningsloven, dels efter anden lovgivning om voksenundervisning. AOF Center
Storkøbenhavn tilbyder i øvrigt anden form for undervisning, aktiviteter, kulturelle tilbud m.v., som
er i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for
enhver.

3.2

Foreningen AOF Center Storkøbenhavn godkendes af AOF Danmarks hovedbestyrelse i henhold til
AOF Danmarks minimumskrav til centervedtægter.

3.3

AOF Center Storkøbenhavn og selskaber, der er ejet 100 % af foreningen alene eller sammen med
andre AOF enheder; samt selskaber, hvor foreningen alene eller sammen med andre AOF enheder
har en dominerende stilling, er tilsluttet AOF Danmark og omfattet af AOF Danmarks formål og
vedtægter. I tilfælde af at AOF Danmark ændrer formål, skal denne ændring behandles og godkendes
på AOF Center Storkøbenhavns årsmøde, jf. disses vedtægters afsnit 6. Godkender AOF Center
Storkøbenhavns årsmøde en ændring fra AOF Danmarks formål, skal AOF Center Storkøbenhavns
vedtægter efterfølgende godkendes af Københavns og Frederiksbergs Kommuner. Foreningen AOF
Center Storkøbenhavn skal i enhver henseende synliggøre sig som værende et AOF Center.

3.4

Som medlemmer af AOF Center Storkøbenhavn kan optages fagforbund tilsluttet FH,
socialdemokratiske partiforeninger og afdelinger af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
Medlemmerne skal have virkeområde indenfor én eller flere af de kommuner, foreningen dækker.
Beslutning om optagelse af medlemmer træffes af bestyrelsen.

3.5

Som medlem af AOF Center Storkøbenhavn kan i øvrigt optages andre organisationer eller
institutioner, der tilslutter sig AOF Center Storkøbenhavns formål og vedtægt, og som ikke er
tilsluttet andre organisationer inden for samme virkeområde som AOF, og som ikke har et formål,
der er i modstrid med AOF Center Storkøbenhavns formål og værdigrundlag. Medlemmerne skal
have virkeområde indenfor én eller flere af de kommuner, foreningen dækker. Beslutning om
optagelse af medlemmer træffes af bestyrelsen.

3.6

AOF Center Storkøbenhavn kan indgå partnerskabsaftaler med institutioner, organisationer og
virksomheder i relation til at udvikle og udbrede sin folkeoplysende virksomhed.

3.7

AOF lokalafdelinger, der har hjemsted i en eller flere af de kommuner, der dækkes af AOF Center
Storkøbenhavn, kan gennem indgåelse af en aftale med AOF Center Storkøbenhavn, optages som
medlem af Center Storkøbenhavn såfremt AOF lokalafdelingen overdrager aktiviteter og
aftenskoledrift til AOF Center Storkøbenhavn.

3.8

Et medlem kan udtræde af AOF Center Storkøbenhavn med 12 måneders varsel til ophør ved
udgangen af et kalenderår.

3.9

AOF Center Storkøbenhavn arbejder for at fremme et godt og konstruktivt samarbejde med andre
AOF-enheder og AOF Danmark.
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4

Bestyrelsen

4.1

Bestyrelsen er AOF Center Storkøbenhavns øverste myndighed.
Bestyrelsen består af 6 -12 medlemmer, heriblandt formanden, jf. dog stk. 4.4.
Bestyrelsen består af medlemmer, der repræsenterer AOF Danmarks medlemsorganisationer således
der som minimum er en repræsentant fra Socialdemokratiet, en repræsentant fra FH samt
repræsentanter fra mindst 3 af de øvrige medlemsorganisationer i AOF Danmark.
Der skal i bestyrelsen være mindst et bestyrelsesmedlem, der er bosiddende i København eller
Frederiksberg kommune og som vælges jf. 4.2.7.
4.1.1. Seks medlemmer inkl. formanden vælges på årsmødet af medlemmerne jf. stk. 3.4 og 3.5
blandt medlemmer af AOF Danmarks medlemsorganisationer. Valgperioden er 3 år.
4.1.2. Fire medlemmer vælges på årsmødet af og blandt medlemmer jf. stk. 3.7. Valgperioden er to
år.
4.1.3. Som en overgangsordning i 2019 og 2020 indgår AOF afdelinger og AOF daghøjskoler, der er
ind-fusioneret i AOF Center Storkøbenhavn, i gruppen af valgbare og stemmeberettigede jf. stk.
4.2.2.
4.1.4. Deltagere i den folkeoplysende virksomhed har mulighed for 1 plads i bestyrelsen jf. §5.4.
4.1.5. Medarbejdere ansat i AOF Center Storkøbenhavn vælger 1 medlem til bestyrelsen.
Valgperioden er to år.
4.1.6. Som en overgangsordning gældende i den periode, AOF Danmark understøtter AOF Center
Storkøbenhavn økonomisk eller på andre måder resursemæssigt understøtter AOF Center
Storkøbenhavn, udpeger AOF Danmark de 6 medlemmer jf. stk. 4.2.1 samt udpeger en formand
blandt de 6 medlemmer. Som et led i denne overgangsordning, kan AOF Danmark udpege
bestyrelsesmedlemmer, der ikke er blandt AOF Danmarks medlemsorganisationer.
4.1.7. Repræsentanten i bestyrelsen, bosiddende i Københavns eller Frederiksbergs kommune,
vælges af et etableret lokalråd hvis funktion og virke fremgår af afsnit 5.

4.2

Ethvert medlem af bestyrelsen kan maksimalt være bestyrelsesmedlem i 6 år sammenhængende
eller ikke sammenhængende.
4.2.1

Som overgangsbestemmelse er den første valgperiode hhv. to år for 3
bestyrelsesmedlemmer (inkl. formand) og ét år for 3 bestyrelsesmedlemmer valgt af
medlemmerne jf. stk. 4.2.1. Denne overgangsbestemmelse starter fra det tidspunkt, hvor
det ikke længere er AOF Danmark, der udpeger medlemmerne jf. stk. 4.2.1.

4.2.2 Som overgangsbestemmelse er den første valgperiode hhv. to år for 2
bestyrelsesmedlemmer og et år for de to andre bestyrelsesmedlemmer udpeget af AOF
lokalafdelinger jf. stk. 4.2.2.
4.3 Bestyrelsen kan ud over de valgte medlemmer med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige
kompetencer inden for relevante områder, selvsupplere sig med yderligere en eller flere
bestyrelsesmedlemmer svarende til maksimalt 1/3 af den samlede bestyrelse.
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4.3.1

Gør bestyrelsen for AOF Center Storkøbenhavn brug af selvsupplere sig med et antal
bestyrelsesmedlemmer jf. stk. 4.4, forøges det samlede antal af bestyrelsesmedlemmer
tilsvarende.

4.4

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand på det første ordinære bestyrelsesmøde efter
årsmødet.

4.5

Bestyrelsen kan fastsætte honorar for formand og næstformand. Der kan ikke udbetales honorar til
øvrige bestyrelsesmedlemmer.

4.6

Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflertal. Et flertal af bestyrelsesmedlemmer
valgt af medlemmerne jf. stk. 4.2.1 eller udpeget jf. stk. 4.2.6. kan nedlægge veto mod enhver
beslutning, så længe AOF Danmark yder økonomisk tilskud til foreningen, eller på anden måde
bidrager med ressourcer, til foreningen og dens virke.

4.7

Bestyrelsen ansætter en direktør for AOF Center Storkøbenhavn, der har det overordnede ansvar for
AOF Center Storkøbenhavn, samt en leder for aftenskoleafdelingen.
Bestyrelsen fastlægger direktørens kompetence- og arbejdsområder. Direktøren forestår ansættelse
af øvrigt personale i AOF Center Storkøbenhavn. Direktøren kan uddelegere kompetencen til at
ansætte personale.

4.8

Bestyrelsen er overfor offentlige myndigheder ansvarlig for anvendelsen af modtagne tilskud, anviste
lokaler m.v. og for aflæggelse af regnskab og anden dokumentation for virksomheden.

4.9

Bestyrelsen er over for årsmødet forpligtet til at fremlægge årsberetning, Centerets målsætninger for
den kommende periode, budget for det indeværende år samt regnskab for AOF Center
Storkøbenhavn og for hver tilskudskommune iht. folkeoplysningsloven.

4.10

Bestyrelsen er forpligtet til at informere medlemmer og tilknyttede AOF afdelinger om alle relevante
forhold.

4.11

Bestyrelse arbejder for at fremme et godt og konstruktivt samarbejde mellem lokale AOF enheder i
Centrets forpligtigelsesgeografi.

4.12

Bestyrelse indgår aftale med lokale AOF-enheder inden for Centerets forpligtigelsesgeografi om
enten medlemskab af Centeret eller en tilknytning til Centeret, herunder aftaler om etablering af
administrative fællesskaber samt samarbejde om udvikling, markedsføring og interessevaretagelse.

4.13

AOF Center Storkøbenhavn indgår i AOF fællesskabets udviklingsarbejde og deltager i AOF
Danmarks Hovedbestyrelse i henhold til AOF Danmarks vedtægter og forretningsorden.

4.14

Bestyrelse godkender årligt en handlingsplan for arbejdet med at styrke etablering og udvikling af
alle AOF aktiviteter i alle kommuner i Centerets forpligtigelsesgeografi jf. pkt. 7, for hvorledes
Centeret vil styrke AOF’s position i lokalområderne samt for arbejdet med at udbygge et godt
samarbejde med øvrige AOF enheder i Centerets forpligtigelsesgeografi jf. pkt. 8.

4.15

AOF Center Storkøbenhavn tegnes af formanden i forening med lederen for AOF Center
Storkøbenhavn, eller i formandens fravær af næstformanden i forening med lederen for AOF Center
Storkøbenhavn. Ved lederen for AOF Center Storkøbenhavns fravær tegnes foreningen af
formanden i forening med næstformanden.
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4.16

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange
pr. kalenderår.

4.17

AOF Center Storkøbenhavns Direktør og lederen af Folkeoplysningsafdelingen deltager i
bestyrelsesmøder og årsmøder uden stemmeret.

4.18

Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt er
gældende for såvel bestyrelsesmedlemmer som tilforordnede.

4.19

For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke
personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

5

Lokalråd

5.1

For Frederiksberg og Københavns kommuner etablerer AOF Center Storkøbenhavn et Lokalråd.

5.2 Lokalrådets formål er at inspirere AOF Center Storkøbenhavn i sit folkeoplysende virke jf. den
virksomhed der udvikles med afsæt i folkeoplysningsloven.
5.3 Lokalrådet sammensættes af organisationer og personer der kan tilslutte sig AOF Center
Storkøbenhavns formål og for hvem det er gældende at disse er hjemmehørende i Frederiksberg eller
Københavns kommuner.
5.4 AOF Center Storkøbenhavn udarbejder forretningsorden for Lokalrådets virke, heraf skal som minimum
fremgå hvorledes der vælges en repræsentant til AOF Center Storkøbenhavns bestyrelse.

6

Årsmødet

6.1

Foruden bestyrelsesmøder, afholdes der et årsmøde i AOF Center Storkøbenhavn. Deltagerne i
årsmødet består af bestyrelsen, medlemmerne jf. stk. 3.4 og 3.5 samt aftenskolebestyrelser, hvor AOF
lokalafdelingen har overdraget aftenskoledriften til AOF Center Storkøbenhavn jf. stk. 3.7.

6.2

Til valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, indstillet af aftenskolebestyrelser fra AOF lokalafdelinger jf. stk.
3.7, stemmer hver aftenskolebestyrelse med et antal stemmer svarende til gennemførte
undervisningstimer i seneste tilgængelige årsopgørelse i AOF i Tal. Der kan maksimalt vælges et
bestyrelsesmedlem fra hver aftenskolebestyrelse.
6.3 Til valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, indstillet af medlemmerne jf. stk. 3.4 og stk. 3.5, stemmer hvert
medlem med en stemme pr. medlem.
6.4 Deltagerne i den folkeoplysende virksomhed jf. folkeoplysningslovens §2.2.2 vælges blandt de
opstillede kandidater en repræsentant til bestyrelsen på et møde, der afholdes forud for årsmødet.
På den lokale aftenskolelederens foranledning informeres deltagerne om afholdelse af valg.

6.5

Repræsentanter for AOF Danmark har ret til at deltage i årsmødet med taleret.
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6.6

Det ordinære årsmøde holdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal første gang i 2020. Der udsendes
invitation til årsmødet senest 3 måneder før mødets afholdelse. Endelig indkaldelse udsendes med
mindst 3 ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden, der mindst skal indeholde følgende:
1
2
3
4

5
6

Velkomst
Valg af dirigent samt godkendelse af mødets lovlighed
Valg i henhold til pkt. 5.2 og pkt. 5.3
Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, Centerets målsætninger for den kommende
periode, budget for det indeværende år samt regnskab for AOF Center Storkøbenhavn og for
hver tilskudskommune iht. folkeoplysningsloven.
Evt.
Afslutning.

Sammen med indkaldelsen sendes forretningsorden for årsmødet, en liste over
bestyrelsesmedlemmer, medlemsorganisationerne og AOF lokalafdelingen jf. stk. 3.7.
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Regnskabskrav m.v.
7.1 AOF Center Storkøbenhavns regnskabsår er kalenderåret.

7.2

Bestyrelsen vælger registreret/statsautoriseret revisor for 1 år.

7.3

Der skal føres og afleveres regnskab til hver enkelt af de kommuner, hvor AOF Center Storkøbenhavn
har aftale om at drive aftenskole.

8

Vedtægtsændringer
8.1 AOF Center Storkøbenhavns vedtægter skal være i overensstemmelse med AOF Danmarks
vedtægter, og vedtægtsændringer skal være godkendt af AOF Danmarks Hovedbestyrelse.

8.2

Vedtægterne kan kun ændres på et ordinært eller ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt 2/3 af
bestyrelsesmedlemmerne stemmer for på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

9

Foreningens opløsning

9.1

Til opløsning af AOF Center Storkøbenhavn kræves, at beslutning herom vedtages på to af hinanden
følgende bestyrelsesmøder med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, samt med mindst 2/3 af de
afgivne stemmer på hvert bestyrelsesmøde.

9.2

Såfremt opløsning vedtages, skal der på det andet bestyrelsesmøde vælges én eller flere likvidatorer
til at afvikle foreningens virksomhed. Eventuelt udbetalte lån og værdier tilhørende de tilsluttede
medlemsorganisationer tilfalder disse. Fremkommer der herefter et overskud, skal dette anvendes til
almennyttige, folkeoplysende formål i foreningens virkeområde.

9.3

AOF Center Storkøbenhavn kan kun nedlægges, sammenlægges eller spaltes med godkendelse af
AOF Danmarks Hovedbestyrelse
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9.4

AOF Center Storkøbenhavns arkiv tilstilles AOF Danmark til opbevaring.

Vedtægter besluttet på stiftende møde den 22/3 2019.
Ændret på bestyrelsesmødet den 12/11 2019.
Ændret af bestyrelsen den 31/12 2019.
Ændret af bestyrelsen den 17/3 2020.

_____________________________________
På bestyrelsens vegne
Per G. Olsen, formand
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