
Vedtægter for 
Russisk børneklub Teremok 

§1 Navn og hjemsted 
Forenings navn er Russisk børneklub Teremok 
Forening, der har hjemsted i Hedensted kommune og er stiftet den 
04.02.2016. 

§ 2 Formål 

Klubben fungerer som samlingspunkt for voksne, børn og unge med 
russisk tilknytning. 
Forenings formål er udvikling af russisk sprog og og bevare de russiske 
traditioner hos de russiske børn i danske samfund. 
Foreningen er politisk neutral. 

§ 3 Medlemmer 

3.1 Medlemskab forudsætter accept af foreningens vedtægter. 
Som medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og 
som kan tilslutte sig forenings formål og betaler kontingent. 
Forenings målgruppe er voksne, unge og børn med russisk tilknytning. 
3.2 Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket. 
Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af forenings 
gældende vedtægter. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst en måneds 
varsel. 
3.3. Kontingent. 
Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen. 
Kontingent betales 1 gang om året og gælder et år frem. 



§4 Udelukkelse og eksklusion 

4.1 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes 
opførsel strider mod forenings vedtægter eller andre gældende, 
offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde 
har tilsidesat sine medlems forpligtelser. 
4.2 Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav 
på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på 
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen 
som et særligt punkt. 

For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme 
stemmemajoritet som ved ændring af forenings vedtægter. 

§5 Ordinær generalforsamling 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
5.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgang af 
marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle forenings 
medlemmer, som har betalt kontingent. 
5.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved 
opslag i foreningen, via e-mail liste eller via internettet med udkast til 
dagsorden. Endelig dagsorden udsendes senest 10 dage før. 
5.4. Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver 
vedtægtsændringer er flertal på mindst 2/3  af de afgivne stemmer. Vedr. 
forenings opløsning henvises til § 9. 
5.5 Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Evt, indkomne forslag offentliggøres ved opslag i foreningen sammen 
med dagsorden, og det reviderede regnskab senest en uge før 
generalforsamlingen. 



En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de 
fremmødtes antal. 
5.6 Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af 
forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings-
og afstemningsmåder. 

Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte 
følgende punkter: 
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til 
godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det 
kommende år til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af formand i lige år 
7. Valg af kasserer i ulige år 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer(1 i lige år og 1 i ulige år) 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 
10. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant. 
11. Eventuelt 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af 
bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af forenings 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter 
ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 
6.2 Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uge efter begæringens 
modtagelse. For så vildt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning 
m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 
generalforsamling. 

§7 Bestyrelsen 



7.1 Alle aktive medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen 

7.2 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i 

alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv. r. 

7.3 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 4 
medlemmer, der alle vælges for to år af gangen på den ordinære 
generalforsamling. 

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens 
kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. 

7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres 

referat over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen skal tilse, at referater 
og øvrige dokumenter, der vedrører forening, arkiveres på forsvarlig vis. 
7.5 Forening tegnes af formanden og kassereren. Hele bestyrelsen er 
budgetansvarlig. Generalforsamling kan give decharge. 

7.6 Suppleanter har udtaleret, men ikke stemmeret og ret til at komme til 
alle bestyrelsesmøder. 

§8 Regnskab og revision 

8.1 Forenings regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og 

dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til 
kritisk revisor. 

82 Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til 
godkendelse, skal være forsynet med revisorens påtegning og 
underskrift. 

8.3 På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en 
revisor. Derudover vælges hvert år en kritisk revisorsuppleant. 
8.4 Revisoren skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede 

regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er 
til stede. Revisoren fastsætter selv deres arbejdsgang. 

§9 Forenings opløsning 



9.1 Bestemmelse om forenings opløsning kan kun tages på en i dette 
øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

9.2 For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af forenings 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan 
vedtages krævet, at mindst 3/4  af de stemmeberettigede stemmer for 
forslaget. 

9.3 Opnås der ikke det nødvendige flertal på en generalforsamling, 
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 

ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
medlemmer der er til stede. 

9.4 Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter 
generalforsamlingens beslutning. 
Således vedtaget på forenings generalforsamling, den 11.02.2018 

Igor Voloshin  
Dirigent 

Ekaterina Telesheva 
Formand 



Navn Bestyrelsens rolle Fødselsdag dato 

Ekaterina Telesheva Formand 

Julia Uporova Kasserer 

Natalia Panduro Bestyrelsesmedlem 

Diana Purina 

Antonina Kyrychenko 

Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem 

Adresse  

Stenderupvej 3, 8781 Stenderup  

Rønnen 53, 7120 Vejle Ø  

Charlotteparken 5, 8700 Stensballe  

Linnerupvej 8, 7160 Tørring  

Egebjerg Landevej 92,7250 Hejnsvig 



RESULTATOPGØRELSE FOR 
PERIODEN 6.1.2017-30.01.2018 

INDTÆGTER 

MEDLEMSKONTINGENT 3.840,00 

INDTÆGTER RUSSISK 13.920,00 

INDTÆGTER DANS 8.550,00 

ANDRE INDTÆGTER 762,00 

INDTÆGTER I ALT 27.072,00 

UDGIFTER 

UNDERVISNINGSMATERIALER 1.134,96 

RUSSISK 14.760,00 

DANS 8.060,00 

KØRSELSGODTGØRELSE 1.286,00 

GAVER TIL BØRN 762,22 

ARRANGEMENTER 2.125,75 

DAN LØN 200,00 

RENTER OG GEBYRER 106,00 

SMÅANSKAFFELSER 41,00 

UDGIFTER I ALT 28.475,93 

ÅRETS RESULTAT -1.403,93 



BALANCE 

AKTIVER 

TILGODEHAVENDER 2.010,00 
INDESTÅENDE SYDBANK PR 30.01.18 706,90 
KONTANTBEHOLDNING 158,17 

AKTIVER I ALT 2.875,07 

PASSIVER 

FORUDBETALTE INDTÆGTER 480,00 
EGENKAPITAL 3.799,00 
ÅRETS RESULTAT -1.403,93 

PASSIVER I ALT 2.875,07 



Aktiviteter program for 2018 i russisk børneklub "Teremok" 
Dato Aktivitets navn Beskrivelse Sted Ansvarlig 
01-04-2018 Standart" 

08-04-2018 Standart" 

15-04-2018 Påske Børneteatr, Påske aktiviter Ekaterina Telesheva 

22-04-2018 Standart" 

29-04-2018 Standart" 

06-05-2018 Forårs fest Lille koncert, spil, konkurrencer for børn Ekaterina Telesheva 

13-05-2018 Standart" 

20-05-2018 Standart" 

27-05-2018 Standart" 

03062018-1.9.082018 Sommer ferie 

26-08-2018 Standart" 

02-09-2018 Standart" 

09-09-2018 Standart" 

16-09-2018 Standart" 

23-09-2018 Standart" 

30-09-2018 Standart" 

07-10-2018 Efterårs fest Lille koncert, spil, konkurrencer for børn Ekaterina Telesheva, 
Antonina Kyrychenko 

14-10-2018 Standart" 

21-10-2018 Standart" 

28-10-2018 Standart" 

04-11-2018 Standart" 

11-11-2018 Standart" 

18-11-2018 Standart" 

25-11-2018 Standart" 

02-12-2018 Standart" 

09-12-2018 Standart" 

16-12-2018 Jule fest Teatr, Lille koncert, spil, konkurrencer for børn Ekaterina Telesheva, 
Antonina Kyrychenko 

23-12-2018 
Jule ferie 

30-12-2018 

"Russisk sprog,nationale danse, musik, teatr, modellering af ler, ,tegning, håndlavet dukke. 

Formand russisk børneklub "Teremok" Telesheva Ekaterina 
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