TEAM VESPA ØST
Vedtægter for foreningen
Introduktion:
Foreningen er en mærkeklub for scootere af fabrikat Vespa og dens navn er:
Team Vespa Øst

§1 Formål:
Foreningens formål er at fremme interessen for, kendskabet til og udbredelsen af scooteren af fabrikat Vespa.
Formålet fremmes gennem afholdelse af møder, sammenkomster, fælles ture og sportslige arrangementer,
samt foredrag.
§2 Medlemskab:
Optagelse kan ske ved begæring til bestyrelsen der med mindst 2/3 flertal afgør om optagelsen kan
godkendes.
Som medlem af foreningen kan optages alle med interesse for scootere og som accepterer foreningens
formål.
Både privatpersoner, firmaer og sponsorer kan optages som medlemmer.
Det er ikke en betingelse for medlemskabet at man ejer en Vespa.
Det er muligt at støtte foreningen økonomisk uden at være medlem og uden at deltage i aktiviteterne.
§3 Kontingent:
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastlægges af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til
godkendelse ved almindelig flertalsbeslutning.
Kontingentet betales for et kalenderår ad gangen.
Kontingentet for kalenderåret fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling i den følgende
måned. Bestyrelsen udsender indbetalingsanmodning med angivelse af betalingsform og kontonummer
umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan fastsætte særlige betingelser for studerende, pensionister m.v. For personer der søger
optagelse i foreningen er fristen for indbetaling af kontingent og indmeldelsesgebyr 14 dage efter
udsendelsen af opkrævningen.
Er indbetalingen ikke registreret rettidigt, betragtes ønsket om indmeldelsen som bortfaldet.
For medlemmer er fristen for indbetaling af kontingent 4 uger efter påkrav.
Er indbetalingen ikke registreret, selv efter en rykker, bortfalder medlemsskabet.
Kontingentkvitteringen betragtes som medlemsbevis.
§4 Bestyrelsen:
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer
og en til tre bestyrelsesmedlemmer. Desuden udpeges en suppleant til bestyrelsen.
Formanden og kassereren vælges for to år ad gangen dog således, at de ikke er på valg samtidigt.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for to år ad gangen, hvoraf 1 er på valg samtidig med
formanden og de andre samtidig med kassereren.
Valg finder sted på en generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når to medlemmer ved skriftlig
begæring, kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. I formandens fravær udgør den fungerende
formands stemme udslaget.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet og frivilligt. Dog kan bestyrelsen beslutte at udbetale godtgørelse til
medlemmer som udfører særligt arbejdskrævende opgaver. Godtgørelsens størrelse fastsættes i henhold til
SKATs regler for skattefrie godtgørelser.
Aftalte – og dokumenterede - udgifter med relation til foreningsarbejdet, betales af foreningen.

§5 Regnskab og revision:
Foreningens regnskabs – og virkeår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af en blandt medlemmerne, uden for
bestyrelsen, valgt revisor.
Revisor og dennes suppleant, vælges på generalforsamlingen, for et år ad gangen.
§6 Foreningens midler:
Foreningens formue skal stedse være holdt adskilt fra medlemmernes, herunder også bestyrelsens private
formuesfære.
Effekter og andre ikke kontante værdier, der tilhører foreningen, opbevares under formandens ansvar.
§7 Generalforsamlingen:
Den årlige generalforsamling afholdes i tidsrummet 1. februar til 31. april.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel..
Generalforsamlingen er, i alle foreningens anliggender, foreningens højeste myndighed inden for de af loven
vedtagne grænser.
Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes efter en dagsorden med følgende faste punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Behandling af indkomne forslag.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af åretes planlagte aktiviteter med overslag over de deraf følgende udgifter.
Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Valg til bestyrelsen:
Valg af formand
(på valg lige årstal)
Valg af kasserer
(på valg ulige årstal)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem
(på valg lige årstal)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
(på valg ulige årstal)
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Afstemninger på generalforsamlingen sker på den af dirigenten anviste måde. Ret til at give møde på
generalforsamlingen har alle medlemmer der kan forevise gyldig kontingentkvittering for det år hvori
generalforsamlingen afholdes. Det er samtidigt en betingelse, at de pågældende medlemmer er i stand til at
legitimere sig, samt at kontingenkvitteringen bærer pågældende medlems navn. Der kan stemmes ved
fuldmagt for et fuldgyldigt medlem, når det pågældende medlem er forhindret i at deltage i
generalforsamlingen, og at det i forvejen er meddelt til to bestyrelsesmedlemmer.
Et medlem kan højst fremføre to fuldmagtstilkendegivelser.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem af foreningen i mindst to
måneder.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10
medlemmer ved angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde skal generalforsamling
afholdes senest på månedsdagen efter begæringens modtagelse. På en ekstraordinær generalforsamling kan
der kun behandles de emner der har givet anledning til indkaldelsen.

§8 Tegning:
Foreningen tegnes af formanden, kassereren eller to bestyresesmedlemmer i forening. Foreningens adresse
følger formanden.
§9 Hæftelse:
Foreningens medlemmer hæfter kun for egen kontingentbetaling.
Medlemmerne hæfter således ikke for en evt. gæld i foreningen.
§10: Ekslusion:
Et medlem kan eksluderes af foreningen dersom bestyrelsen finder, at det pågældende medlem ved sin
adfærd eller sine forhold i øvrigt, kan skade foreningen, dens medlemmer eller dens renommé.
§11 Lovændringer:
Lovændringer forelægges af bestyrelsen på en generalforsamling og kræver mindst 2/3 flertal af de
fremmødte for godkendelse.
§12 Opløsning:
Foreningens opløsning kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af
foreningens medlemmer ikke til stede på den generalforsamling hvor spørgsmålet skal behandles, kan
foreningens opløsning beluttes ved en ny generalforsamling, hvor vedtagelse sker med 2/3 flertal af de
tilstedeværende fuldgyldige medlemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning udloddes foreningsformuen og andre værdier, ligeligt til foreningens
medlemmer. Dog kræves mindst ét års medlemskab op til opløsningstidspunktet, som vil være ved udgangen
af et regnskabsår.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt d. 27. november 1989 med tilhørende ændringer vedtaget på ordinær
generalforsamling d. 26 august 1990, d. 24. oktober 1992, d. 19. april 1994, d. 3. maj 1999, d. 31. oktober 2001, d. 5. februar 2004,
d. 22. marts 2006, 6. marts 2013, 12. marts 2014 og senest 15. marts 2018.

