TAULOV MOTION
VEDTÆGTER
§1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Taulov Motion. Foreningen er stiftet den 4. december 1986 i
Taulov. Dens hjemsted er Fredericia Kommune.
§2 - Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme interessen for motion på såvel konkurrencesom motionsplan.

§3 - Medlemmer
Der optages aktive og passive medlemmer.
Indmeldelser skal ske skriftligt til bestyrelsen, som skal godkende indmeldelsen.
Bestyrelsens afslag kan ved skriftlig protest forelægges den førstkommende
generalforsamling, og kan omstødes ved simpelt flertal.
Udmeldelser skal ske skriftligt.
Bestyrelsen kan ved enstemmighed udnævne personer, der gennem en længere
årrække har ydet en særlig og uegennyttig indsats for foreningen til
æresmedlemmer.
Udnævnelsen skal bekendtgøres på førstkommende ordinære generalforsamling.
Æresmedlemmer har stemmeret, og skal ikke betale kontingent.

§4 - Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og -termin.
§5 - Udelukkelse og eksklusion
Midlertidig udelukkelse af et medlem kan foretages af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, herunder
længerevarende kontingentrestance, giver anledning dertil.
Det ekskluderede medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft
lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Spørgsmål om eksklusion kan efter skriftlig anmodning tages op på først
kommende generalforsamling.

§6 - Medlemskab af organisationer
Bestyrelsen kan beslutte at indmelde foreningen i organisationer, som den har
særlig tilknytning til.
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§7 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamling er, bortset fra vedtægtsændringer og foreningens opløsning,
beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Generalforsamlingens beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer og
foreningens opløsning, træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal.
Indkaldelse skal ske skriftligt med fire ugers varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og skal af
bestyrelsen oplyses til medlemmerne ved opslag i klublokalet og på foreningens
hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
§8 - Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:
a) lige årstal: formand (direkte valg), og eventuelt et bestyrelsesmedlem.
b) ulige årstal: en til tre bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§9 - Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når
mindst halvdelen af medlemmerne underskriver og indsender motiveret forslag til
bestyrelsen.
Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter anmodningen er modtaget. Indkaldelse
sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling, dog kan varslet
nedsættes til otte dage.
§10 - Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingent
restance.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§11 - Generalforsamlingens ledelse m.v.
Ved personvalg med flere valgbare samt prøvelse af eksklusioner foregår
afstemning skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, som
skal underskrives af dirigenten.
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§12 - Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

§13 - Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det underskrevne regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne senest fem
dage før generalforsamlingen.
Revisorerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
§14 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem personer, og er foreningens daglige
ledelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Til bestyrelsen kan kun vælges myndige medlemmer. Valgperioden er to år, for
suppleanter dog kun et år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig, bortset fra formandsposten, senest 14 dage efter
generalforsamlingen.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Over bestyrelsens beslutninger føres protokol.

§15 - Tegningsret og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Prokura kan gives.
Ved optagelse af lån kræves dog hele bestyrelsens samtykke.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver en generalforsamlings
beslutning.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for
hvilke foreningen alene hæfter med dens formue.
§16 - Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal herfor, på to på
hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver tilsvarende eller almennyttige formål,
efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 4. marts 2012, seneste ændring 3. marts 2013.
Sign. dirigent: Jan

Bilgrav Petersen

Sign. referent: Claus
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