BLINDMOTION
VEDTÆGTER
§ 1 FORENINGEN
1.01

Foreningens navn er Blindmotion.

1.02

Foreningen er stiftet den 26. januar 2020

1.03

Foreningens hjemsted er Greve Kommune, og foreningens adresse er den til enhver
tid siddende formands adresse.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
2.01

Foreningens formål er at indsamle midler til Synshandicappedes Motionsfond,
således at denne kan fremme motion, bevægelse og idræt for personer med
synshandicap.

§ 3 FORENINGENS MEDLEMMER
3.01

Enhver, som er indforstået med foreningens formål, kan blive medlem af
foreningen.

3.02

Foreningen tegner både passive og aktive medlemmer. Aktivt medlemskab
erhverves for medlemmer som er aktive i foreningens arbejde. Passivt medlemskab
erhverves for medlemmer som støtter foreningen via kontingent, men ellers ikke er
aktive.

3.03

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til foreningen.

3.04

En ansøgning om medlemskab anses for godkendt ved indbetaling af kontingent.

3.05

Nye medlemmer vil ved indmeldelse via mail modtage en velkomsthilsen med
henvisning til foreningens vedtægter.

3.06

Medlemmer fornyer hvert år deres medlemskab ved indbetaling af det af
generalforsamling fastsatte kontingent. Kontingentet betales forud og forfalder den
dato, hvorpå medlemmet har erhvervet sit medlemskab.

3.07

Alle medlemmer vil mellem 14 og 30 dage inden forfaldsdato, modtage en mail med
tilbud om at forlænge medlemskabet et år mere.

3.08

Ønsker et medlem at ophæve sit medlemskab af foreningen, kan dette gøres ved at
rette henvendelse til den enhver tid siddende kasserer via mail eller brev.
Evt. restbeløb for medlemsperiode, tilbagebetales ikke.

3.09

Et medlem der ikke betaler sit medlemskab senest på forfaldsdatoen, bliver
automatisk betragtet som udmeldt.

3.10

Ønsker man ikke sine personlige oplysninger gemt i administrationen, oplyses dette
via mail til foreningen, som vil slette disse iht. GDPR-lovgivning.

3.11

Medlemmer, der forlader foreningen, har ingen råderet over effekter eller andre af
foreningens ejendele.

§ 4 KONTINGENT
4.01

Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad
gangen.
Det fastsatte kontingents størrelse træder i kraft fra begyndelsen af det
efterfølgende regnskabsår.

§ 5 FORENINGENS ØKONOMI
5.01

Foreningens økonomi baseres på kontingent fra medlemmerne samt donationer,
støtte, arv, gaver, overførsler og tilskud fra andre foreninger, sammenslutninger,
enkeltpersoner, firmaer eller offentlige myndigheder.

5.02

I sit årsregnskab skal foreningen angive størrelsen af samlede offentlige tilskud,
den modtager over 25.000 danske kroner. Disse oplyses separat i regnskabet.

5.03

Foreningen tegnes af formand og et andet bestyrelsesmedlem.

5.04

Forud for generalforsamlingen fastsætter bestyrelsen størrelsen på det beløb der
skal overføres til Synshandicappedes Motionsfond. Hvis bestyrelsen ikke samtidig
vedtager en overførelsesdato, overføres beløbet senest 14 dage senere.

5.05

Bestyrelsen kan til en hver tid beslutte at overføre et acontobeløb til
Synshandicappedes Motionsfond, dog aldrig mere end 90% af indestående.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN
6.01

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.02

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

6.03

Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden e-mailes til
foreningens medlemmer, og skal ske med mindst 6 ugers varsel. I fald medlemmet
ikke har en mailkonto, fremsendes indkaldelse og materiale via post. For at deltage
i generalforsamlingen, skal medlemmer tilmelde sig senest 3 uger inden afholdelse
af generalforsamlingen.

6.04

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 15. januar

6.05

Ethvert tilstedeværende medlem, der er fyldt 18 år, og som ikke er i
kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har en
stemme.

6.06

Familiemedlemskaber, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på
generalforsamlingen, med 2 stemmer.

6.07

Virksomhedsmedlemskaber som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på
generalforsamlingen, med 1 stemme.

6.08

Generalforsamlingen skal afvikles efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
3. Fremlæggelse og godkendelse af referat af seneste ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling.
4. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning og beretning fra stående
udvalg og kontaktpersoner.
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
(Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende)
9. Valg af suppleant
10. Valg revisor.
11. Eventuelt.
6.09

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.10

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog pkt.
9.04, 10.02 og 12.01.

6.11

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Såfremt blot ét medlem kræver det, samt
ved personvalg, afholdes der dog skriftlig afstemning.

6.12

Generalforsamlingen og bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at nedsætte og
opløse udvalg til varetagelse af særlige opgaver, herunder eksempelvis kontakt til
firmaer og organisationer, planlægning af foreningens arrangementer og udbygning
af medlemstilbud på vegne af foreningen.

6.13 Ekstraordinær generalforsamling afholdes
1. såfremt bestyrelsen beslutter det,
2. såfremt mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt begærer det, eller
3. såfremt formand eller kasserer ønsker at forlade bestyrelsen i utide.
6.14

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes mellem 2 og 4 uger efter, at skriftlig
begæring herom er fremsat.

6.15

Ved ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler for indkaldelse som ved
ordinære generalforsamlinger, dog er tilmeldingsfristen 8 dage før
generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling er, medmindre andet
er aftalt, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

6.16

På ekstraordinære generalforsamlinger kan alene de punkter behandles, der
fremgår af indkaldelsen.

§ 7 BESTYRELSEN
7.01

Bestyrelsen udøver generalforsamlingens myndighed, når denne ikke er samlet.

7.02

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, et
menigt medlem og en suppleant.

7.03

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.04

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og aktiviteter.

7.05

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer
er til stede.

7.06

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mødepligt. Eventuelt fravær skal
meddeles bestyrelsen. Gentagende forsømmelse af mødepligt vil medføre, at det
fraværende medlem sættes på valg ved næstkommende generalforsamling.

7.07

Bestyrelsen træffer sine beslutninger med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

7.08

Suppleanten har taleret på bestyrelsesmøder, men ikke stemmeret.

7.09

Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år, efter følgende turnus:
Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige
år. Bestyrelsens suppleant er på valg hvert år.
Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig på ny.

7.10

Den til enhver tid siddende formand for bestyrelsen i Synshandicappedes
Motionsfond, kan ikke samtidig være formand eller kasserer i foreningen.

7.11

Alle medlemmer, som er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance, kan vælges til
bestyrelsen. Opstilling ved skriftlig fuldmagt kan finde sted.

§ 8 REGNSKAB OG REVISION
8.01

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

8.02

Kassereren skal senest den 1. februar afslutte årsregnskabet for det forgangne år
og stille det til rådighed for revisorerne med alle tilhørende bilag.

8.03

Revideret regnskab med eventuelle bemærkninger skal fremsendes til bestyrelsen
senest den 28. februar.

8.04

Medlemmer kan på opfordring via mail til kassereren få tilsendt foreningens
reviderede regnskab, inden generalforsamlingens afholdelse.

8.05

Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere foreningens kassebøger, bilag,
formue m.v.

8.06

Ved kassererskifte i løbet af et regnskabsår skal der udfærdiges et regnskab pr.
dagen for skiftet, og dette regnskab skal revideres af revisorerne inden
overdragelse af hvervet til en ny kasserer kan ske.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER
9.01

Forslag til vedtægtsændringer kan behandles på enhver generalforsamling i
foreningen.

9.02

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest den 1.
februar.

9.03

Forslag til vedtægtsændringer udsendes til Foreningens medlemmer sammen med
dagsordenen til den pågældende generalforsamling.

9.04

Ændring i Foreningens vedtægter kan kun ske, når 2/3 af de på generalforsamlingen
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

9.05

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen fremsendes til
Synshandicappedes Motionsfond til orientering.

§ 10 EKSKLUSION
10.01 Bestyrelsen kan på enhver generalforsamling stille forslag om at ekskludere et
medlem af foreningen, såfremt dette medlem i ganske særlig grad har optrådt til
skade for foreningen eller for blinde-idrætten i almindelighed.
10.02 Eksklusion af et medlem kan kun gennemføres, såfremt 2/3 af de på
generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
10.03 Det medlem, som foreslås ekskluderet, skal både skriftligt og/eller mundtligt have
mulighed til at fremføre sine synspunkter.
§ 11 ÆRESMEDLEMSSKAB AF FORENINGEN
11.01 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af foreningen.
11.02 Som æresmedlemmer af foreningen kan udnævnes personer, som i ganske særlig
grad har ydet en indsats til gavn for Foreningen og for blindeidrætten.
11.03 Æresmedlemmer af foreningen betaler ikke kontingent.
11.04 Udnævnelse af æresmedlemmer skal offentliggøres på først kommende ordinære
generalforsamling.
§ 12 FORENINGENS OPLØSNING.
12.01 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor
mindst 5/6 af de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor.

12.02 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og aktiver
Synshandicappedes Motionsfond.
12.03 Det er Synshandicappedes Motionsfonds bestyrelse, der fører eventuelle
forhandlinger på vegne af den opløste forening.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. januar 2020 med ændringer:
7. april 2021

