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§1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Personaleforeningen Ambulance Syd”
Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Lille Tornbjerg Vej 30, 5220 Odense SØ
Stk. 3. Foreningen er underlagt personalet ved Ambulance Syd og er uafhængig af virksomheden
Ambulance Syd.

§2. Formål
At varetage medlemsinteresser, samt at understøtte sociale arrangementer og lignende tiltag, som
bidrager til at fremme fællesskabet blandt Ambulance Syd´s medarbejdere og veteraner.

§3 Medlemsforhold og kontingent
Stk. 1. Alle som er ansat ved Ambulance Syd, eller som er overgået direkte til pension eller efterløn
efter ansættelse, optages som medlem. Ved ansættelse er man indmeldt i foreningen, ønskes
udmelding, meldes det skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 2. Medlemmerne kræves, at skulle betale et kontingent, som fastsættes ved den årlige
generalforsamling.

§4 Valg af bestyrelse
Stk. 1. Valget til bestyrelsen foregår ved afstemning blandt foreningens fremmødte medlemmer til
den årlige generalforsamling. Hvis man er forhindret i fremmøde, kan man stemme pr. brev, eller
ved fuldmagt, dog max 1 fuldmagt pr. fremmødte medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. der vælges til bestyrelsen, 1 fra kontor og 1 fra hvert
delområde og ledelsen stiller med 1.
Yderligere vælges 4 suppleanter (ledelsen finder selv sup) ud fra den med anden flest stemmer i
hvert område (kontor og delområder.) hvis der ikke findes mulighed for suppleanter fyldes op med
opstillede fra andre områder ud startende med den der fik flest stemmer
hvis et delområde ikke opstiller kandidat til bestyrelsesvalg går pladsen til det delområde hvor
anden pladsen har flest stemmer ud af delområderne (ikke kontor), 3 pladsen bliver så suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig således:
1 Formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år fra indtrædelse, afhængigt af den fastlagte
turnus. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, næstformand, kasserer og 1
bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

§5 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal og indkaldes med 1 måneds
varsel, ved opslag på alle stationer, sociale medier, hjemmeside og mail.
Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet, indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det betinget, eller når
1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel, med samme betingelser som
ordinær generalforsamling.
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
Valg af ordstyrer
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Planer for det nye år

Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af det årlige kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af bilagskontrollant
Eventuelt

Stk. 6. Beretninger og planer fra bestyrelsen og det reviderede årsregnskab skal kunne læses på
foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på
generalforsamlingen.
Stk. 7. Bestyrelsen skal i forbindelse med udsendelse af dagsorden fremsætte forslag om valg af
personer til bestyrelsen og bilagskontrollant
Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer. Ordstyreren vælges blandt de fremmødte og leder
mødet.
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det
begæres af blot en af de stemmeberettigede mødedeltagere.
Stk. 10. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid
skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. På stemmesedlen
skal anføres det antal personer, som skal vælges, for at den er gyldig.
Stk. 11. Suppleanter vælges for en periode på to af hinanden efterfølgende år.

§6 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres én gang årligt af den af
bestyrelsen udpegede revisor

§7 Ledelse
Stk. 1. Formanden tegner foreningen ved givne lejligheder, han sammenkalder og leder
bestyrelsesmøderne.
Formanden er berettiget til at handle i sager, som ikke tåler udsættelse, men skal i disse tilfælde
forelægge sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Næstformanden kan ved formandens fravær overtage formandens ansvar. Dog skal
formanden være orienteret inden beslutninger træffes.
Stk. 3. Suppleanter skal på lige vilkår med bestyrelsesmedlemmerne inviteres til åbne møder.
Suppleanterne har til disse møder taleret, dog ikke stemmeret

§8 Vedtægtsændringer
Stk. 1.Vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af det fremmødte på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, som de vedtages
på.

§9 Opløsning af foreningen
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. I tilfælde af Ambulance Syd’s opløsning, skal der på den sidste generalforsamling træffes
beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue i henhold til Ambulance Syd´s
Personaleforening.

