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VEDTÆGTER
FOR
TEAM HERNING

Cykelholdet der gør en forskel
1. Navn og hjemsted

1.1
L.2

Foreningens navn skal være Team Herning.
Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

2. Foreningens formål
Foreningens formål er:

2.L

At bidrage til sundhed og trivsel for unge mellem 14 og 16 år med særligt fokus på
unge mennesker, der er i risiko for ikke at gennemføre en uddannelse eller har svært
ved at fungere blandt andre unge.

2.2

At skabe et cykelhold udtaget blandt foreningens medlemmer med henblik på at

gennemføre længerevarende cykelevents som hovedregel med Paris som destination.

2.3

At sikre, at de voksne deltagere på og omkring cykelholdet medvirker til inkludere de
unge i holdmiljøet og derved sikre deres muligheder for udvikling og gode livsvalg.

3. Medlemskreds og kontingent

3.1

Som medlemmer kan optages alle voksne, som ønsker at støtte og bidrage

fremme foreningens formå1.

til at

3.2

Deltagere som udtages til at deltage i et cykelevent, skal som hovedregel enten bo
eller arbejde i Herning Kommune.

3.3

Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse fastsættes på
generalforsamlingen. Manglende rettidig kontingent betaling vil efter 2 måneder
medføre tab af medlemskab.

4. Generalforsamling

4.L.
4.2.

Generalforsamlingen erforeningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og
indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til

medlemmerne.
4.3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen_, skal være formanden i
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, således at formanden kan
nå at udsende forslagene skriftligt til medlemmerne inden
generalforsam li ngens afholde lse.

4.4.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer'
Hvert medlem har 6n stemme. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.

4.5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Foreiæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af

næste års budget).

4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.

9. Eventuelt.
4.6
4.7

4.8

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsaml in gens beslutni nger indføres i protokol.
Generalforsaml ingen træffer beslutninger ved alm indeligt stemmeflertal
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Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 5oo/o af
medlemmer skriftligt stiller krav herom.

5. Foreningens ledelse

5.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse, be-stående af op til 6 medlemmer, der
vælges åf generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

5.2

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en
sekretær og en kasserer.

5.3

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

5.4.

Bestyrelse n skal uda rbejde en forretni ngsorden.

5.5.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede.

5.5

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald
næstformanden.

5.7

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens
forha ndlinger/beslutn inger.

5.8.

Bestyrelsen sammensætter cykelholdets styregruppe.

5.9
5.10

Bestyrelsensammensættercykelholdetssupportgruppe.
Bestyrelsen sammensætter cykelholdets ambassadørkorps.

6. Regnskab og revision.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Regnskabsåret er 1. august

-

31.

juli.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

7. Tegningsregel

7.L.

Foreningen tegnes af formanden sammen med enten næstformand eller

sekretæren eller af den samlede bestyrelse.

8. Hæftelse

8.1.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

9. Vedtægtsændringer

9.1.

Vedtægtsændringer, der bringes i forslag af bestyrelsen, kan vedtages på
enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af stemmerne er for forslaget.

9.2.

Er vedtægtsændringsforslag fremsat af andre end bestyrelsen, kræves
det, at vedtagelse sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Såfremt mindst 2/3 at de afgivne stemmer eifor forslaget på begge
generalforsamlinger, er dette vedtaget.

1O. Eksklusion

10.1

Et medlem som vedvarende modvirker foreningens formål kan ekskluderes efter en
bestyrelsesbeslutning baseret på simpelt fleftal.

to.2

Medlemmet har ret til at lade generalforsamlingen beslutte, om den vil bakke op om
bestyrelsens beslutning. Sker det ikke, vil det ekskluderede medlem igen blive
medlem af foreningen.

11. Opløsning

11.1.

Foreningens opløsning kan kun ske, såfremt 2B p3 to på hinanden
følgend e g enera lforsamli nger stemmer for forslaget.

LL.2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til
Herning Kommunes ungdomsarbejde.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. september 2O21.

Dirigentens navn og underskrift
Klaus Brøcker

Formandens navn og underskrift:
Niels Møller Jensen
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