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Vedtægter for foreningen: Den Velgørende Forening TOUR de TAXA
§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er:

Den Velgørende Forening TOUR de TAXA.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. Formål

Stk. l. Foreningens formål er:

a) At skabe gode muligheder for at dyrke motion m.m. med udgangspunkt i medlemmernes
interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt
for foreningsarbej det.

b) At donere penge fra foreningens overskud til almennyttige formåI.

Overskuddet skabes bl.a. ved hjælp af penge skabende aktiviteter og bidrag fra eksterne sponsorer.

Donationer bevilges og vedtages af bestyrelsen.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 18 år, som har lyst, evne og
vilje til at deltage i foreningens aktiviteter og arbejde for foreningens formåI.

Stk. 2. Bestyrelsen kan optage passive medlemmer, som har lyst til at støtte og/eller arbejde for
foreningens formåI.

Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsesarbejde, men har ikke stemmeret på

generalforsamlingen.

Stk. 3. Indmeldelse kan foretages skriftligt/via e-mail. Medlemskabet er først gyldigt, når

medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse sker automatisk ved undladelse af at indbetale kontingent.
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Stk. 5. Medlemmeme betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for
hvert kalenderår.

Stk. 6. Foreningen kan kun have enkeltpersoner som medlemmer.

Stk. 7. Et medlem kan udelukkes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens

vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. I sager om
udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 6n gang årligt inden udgangen af februar måned og

indkaldes med mindst tre ugers varsel ved skriftlig/e-mail meddelelse, med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der senest 8

dage forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Gennemgang af igangværende/planlagte aktiviteter.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6. Stk.l

Valg af I bestyrelsessuppleant for en etårig periode.

Yalg af 2 revisorer

Valg af 1 revisorsuppleant

Eventuelt
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Stk. 5. Forslag" der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt skriftlig til
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen og udsendes senest 8 dage før til medlemmerne.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være fremsendt skriftlig til bestyrelsen

senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal

afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. 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 6n mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal. der skal

vælges. foretages altid skriftlig afstemning. De stemmeberettigede har hver især det samme antal

stemmer til rådighed som antallet af poster på valg, der må dog kun stemmes på den samme person

6n gang af hver stemmeberettiget. Der uddeles stemmesedler, 6n seddel til hver stemmeberettigede.

hvorpå man skriver navnene på de kandidater man ønsker at stemme på. Ved sådanne personvalg

anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan aflroldes. når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal

afholdes, når mindst l/3 af medlemmeme fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for
formanden. I sådarure tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at

anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er mindst 3 dage før vta e-mail.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 . Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelse. Bestyrelsen består af: Formanden.

næstformanden, kassereren og eventuelt yderligere 2 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode. Mandaterne vælges forskudt hvert

anden år således at mandat 1, 3 og evt. 5 vælges på generalforsamlinger i ulige årstal og mandat 2

og evt. 4 vælges på generalforsamlinger i lige årstal.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

generalforsamlingens beslutninger.
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Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde. hvor bestyrelsen af
og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg,

underafdelinger med egne budgetter og afdelingsregnskaber og arbejdsgrupper til varetagelse af
afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. når formanden skønner det nødvendigt. eller

mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne

tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Der

udfærdi ges referat af bestyrelsesmøderne.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår kan være forskudt i forhold til kalenderåret. Perioden for
regnskabsåret fastsættes af bestyrelsen og frerngår tydeligt af regnskabet for det forløbne år og

perioden for det indeværende år meddeles på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet. Bestyrelsen opstiller

årligt et budget for foreningens fællesindtægter og udgifter ogfører tilsyn med underafdelingers

budgetter og regnskaber.

Stk. 3. Foreningens hovedregnskab føres afkassereren. der tillige fører foreningens

medlemsregister.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Kassereren og formanden gives fuldmagter til intemetadgang til foreningens bankkonto og

bestyrelsen kan desuden give fuldmagter til internatadgang til afdelingernes bankkonti til
underafdelingskasserne plus en person mere fra denne afdeling.

Der skal altid to personer med fuldmagl til at godkende bankoverførsler fra foreningens konti.

Desuden kan der gives fuldmagter til nøglepersoner for tildeling af betalings kort i form af
debetkort uden mulighed for overtræk og med en fastsat beløbsgrænse for brug.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de2 på generalforsamlingen valgte revisorer og de bekræfter med

deres underskrifter under regnskabet at de har foretaget revision med tilføjelse af eventuelle

bemærkninger de måtte have at anføre.
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Stk. 5 Regnskabet i hovedtal bekendtgøres via e-mail til medlemmerne senest 8 dage før
generalforsamlingen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes

foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den

respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra

kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. l. Disse vedtægter kan kun ændres med2l3 flertal på en generalforsamling/ekstraordinær

generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling/ekstraordinær

generalforsamling de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1 . Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 213 flertal af de fremm ødte på to hinanden

følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2

fastsatte formål eller til andre almennyttige formåI. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
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Bestyrelsesmedlemmer og revisorers underskrifter:tu

$
§ 11. Datering

Stk. l. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den26.01.2011. ændret på den

ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den 30.01.2014 og med de seneste vedtægtsændringer

på den ekstraordinære generalforsamling d. 07.04.2018

Dirigentens underskrift :

r
#
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