Vedtægter for ’Veterans In Motion’
§ 1.

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er ”Veterans In Motion”. Foreningen er hjemmehørende i
Købehavns Kommune.

§ 2.

INITIATIV OG FORMÅL
Foreningen, er en velgørende forening, der startet på initiativ af en gruppe
tilskadekomne soldater. Den har som formål at udnytte idrætsaktiviteter eller
tilsvarende til at fremme personlige kvaliteter hos sårede soldater og tilsvarende
tilskadekomne som skridt på vejen mod deres fremtid og udfoldelse som hele
mennesker.

§ 3.

UDØVENDE, ORDINÆRE MEDLEMMER
Som udøvende, ordinære medlemmer af foreningen kan optages tidligere og
nuværende soldater og andre, der har arbejdet i den danske stats tjeneste og som i
denne forbindelse er tilskadekomne med efterfølgende méngrad på min. 5 %.

§ 4.

EKSTRAORDINÆRE MEDLEMMER
Som ekstraordinære medlemmer af foreningen kan optages andre personer med
interesse for sport, handicapidræt, rehabilitering, militærmedicin og tilsvarende.
Ekstraordinære medlemmer har stemmeret, efter at de er godkendt af en
generalforsamling.

§ 5.

INSTITUTIONELLE MEDLEMMER
Virksomheder, myndigheder, organisationer, foreninger og tilsvarende kan optages
som institutionelle medlemmer, der kan lade sig repræsentere ved
generalforsamlingen af én person, der har stemmeret. Ved øvrige møder kan op til
5 personer fra institutionen deltage med mindre foreningens bestyrelse bestemmer
et højere antal.
Personer, virksomheder, myndigheder, organisationer, foreninger og tilsvarende der
som sponsorer har bidraget til foreningen med et beløb svarende til kontingentet for
institutionelle medlemmer eller derover har på den næst følgende generalforsamling
rettighed som et institutionelt medlem og har en stemme.

§ 6.

ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan udnævnes af foreningen. Æresmedlemmer har stemmeret.
Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

§ 7.

BESTYRELSEN
-

§ 8.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kassér samt
mindst et menigt medlem.
Bestyrelsen kan bestå af op til fem medlemmer og én suppleant.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, kasserens i
formandens fravær.
Bestyrelsen vælges ved hver generalforsamling og funktionsperioden er
tiden mellem to ordinære generalforsamlinger. Ethvert medlem, bortset fra
institutionelle medlemmer, er valgbart til bestyrelsen. Ingen kan være
formand mere end 4 år i træk.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Forslag til valg til bestyrelsesposter skal være formanden skriftligt i hænde
senest 24 timer før generalforsamlingen.
I tilfælde af længerevarende forfald af et bestyrelsesmedlem supplerer og
konstituerer bestyrelsen sig selv i resten af funktionsperioden.
Foreningen tegnes af formanden eller kassér.

OPTAGELSE
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, som hvad angår
ordinære udøvende medlemmer skal være en skriftlig motiveret ansøgning og
bestyrelsen har ret til at bekræfte at betingelserne for optagelse er opfyldt. Alle nye
medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte personer
optagelse, som ved deres gerninger eller udsagn har bragt sig i modsætning til
foreningens formål.
Optagelse af et ekstraordinært medlem sker midlertidigt efter bestyrelsens
bestemmelse, der dog endeligt skal godkendes af generalforsamlingen.
Udnævnelse af et æresmedlem sker på generalforsamlingen efter indstilling fra en
enig bestyrelse.

§ 9.

UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 10. KONTINGENT
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra
bestyrelsen.

Ekstraordinært kontingent kan fastsættes af en beslutningsdygtig
generalforsamling.
§ 11. UDELUKKELSE
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som i mere end et år ikke betaler kontingent
eller inden for et ½ år ikke har betalt ekstrakontingent.
I særlige tilfælde kan et medlem efter indstilling af bestyrelsen udelukkes af
foreningen, dersom dette vedtages af en beslutningsdygtig generalforsamling med
3/4 stemmeflerhed.
§ 12. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, fortrinsvis i årets første
kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes mindst 4 uger før afholdelsen med angivet
dagsorden.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke behøver at være medlem af
foreningen. Dirigenten afgør alle spørgsmål om generalforsamlingens lovlige
indkaldelse, sagernes behandling og stemmeafgivning.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, men den
kan kun tage beslutning om sager, som er optaget på den udsendte dagsorden.
Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er angivet i
foreningens vedtægter.
Afstemninger ved generalforsamlingen sker normalt ved håndsoprækning. Hvis et
tilstedeværende medlem kræver skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Æresmedlemmer kan efter en enig bestyrelses forslag udnævnes på
generalforsamlingen, hvis 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
Dagsordenpunkter på en ordinær generalforsamling skal i det mindste være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning
Aflæggelse og evt. godkendelse af det reviderede regnskab.
Fastlæggelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Et medlem kan kræve et punkt optaget på dagsorden, forudsat bestyrelsen senest
2 uger forud for generalforsamlingen skriftlig har modtaget forslag herom.
Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges for fire år. Genvalg er
muligt.

§ 13. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og den er pligtig til at
gøre det, såfremt mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden
med mindst 14 dages varsel og senest 6 uger efter, at kravet om afholdelse er
kommet bestyrelsen i hænde.
Når den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet, er den
beslutningsdygtig efter de for den ordinære generalforsamling anførte regler og
retningslinjer. Undtaget herfra er ændring af foreningens love.
§ 14. KOMMUNIKATION
Medlemmerne skal for at modtage meddelelser fra foreningen have en postadresse
og e-mail adresse og skal selv holde foreningens sekretariat informeret om
ændringer i disse adresser.
E-mail betragtes som personlig skriftlig meddelelse.
Foreningen kan udgive et eller flere tidsskrifter, der udsendes til alle medlemmer og
meddelelser i disse betragtes som personlig skriftlig meddelelse.
§ 15. FORENINGENS MØDER
Der indkaldes til foreningens møder ved personlig skriftlig meddelelse til de
pågældende medlemmerne. Bestyrelsen kan udsende referat af møder til
medlemmerne.
§ 16. FORVALTNING AF FORENINGENS EJENDOM OG MIDLER.
Bestyrelsen bestemmer over anvendelsen af foreningens ejendom og midler med
respekt for foreningens formål og anvisninger afgivet af generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ansætte eller udpege en direktør eller en direktion til at udføre dele
af denne forvaltning med ansvar over for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan honorere ansatte og udpegede og kompensere deres udlæg.
§ 17. UDPEGNING AF HOLD TIL FORENINGSAKTIVITETER.
Bestyrelsen udpeger blandt de ordinære medlemmer et eller flere hold til deltagelse
for foreningen i aktiviteter eller tilsvarende. Holdet kan tillægges foreningens navn
eller et selvstændigt navn.
Bestyrelsen kan uden varsel og med øjeblikkelig virkning udelukke medlemmer fra
denne deltagelse eller fra bestemte funktioner på holdet. Beslutning herom kan
uden opsættende virkning indbringes for en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling til dennes afgørelse.

Bestyrelsen kan ansætte eller udpege personer eller udvalg til at udføre dele af
denne funktion med ansvar over for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan honorere ansatte og udpegede og kompensere deres udlæg.
§ 18. PROTEKTION.
Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge protektion for denne.
§ 19. ANDRE UDVALG
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver. Mindst et
bestyrelsesmedlem skal være medlem af sådanne udvalg. Bestyrelsen udpeger
udvalgets formand.
Bestyrelse kan honorere medlemmer af udvalg og kompensere deres udlæg.
§ 20. LOVÆNDRINGER
Forslag om ændring af foreningens love skal forelægges den ordinære
generalforsamling. Forslaget skal være optaget på generalforsamlingens dagsorden
og lige som denne være udsendt mindst 4 uger inden generalforsamlingen. Til
beslutning om lovændringer kræves 2/3 stemmeflerhed.
Lovændringer kan ikke vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.
§ 21

OPLØSNING
Foreningen kan opløses, når 2/3 af medlemmerne skriftligt udtaler ønske herom.
Beslutningen skal dog bekræftes på en følgende ordinær generalforsamling med
2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmeflerhed. Opløses foreningen,
beslutter den opløsende generalforsamling om anvendelse af de tilstedeværende
værdier.

Således vedtaget på generalforsamling på København, den 10.03.2016.
Bestyrelsen:

Formand, Christian Alexander Lanz

Kassér, Nicklas Bjaaland

Medlem, Jonas Hjorth Andersen

Medlem, Rune Oland Tanggaard

Suppleant, Mark Peters

