Vedtægter for Lokalforeningen
Talentspejderne i Randers

Vedtægter
For Talentspejderne i Randers Kommune
(”Lokalforeningen”)

1.

Navn, adresse og stiftelsesdato

1.1.

Lokalforeningens navn er ”Talentspejderne i Randers”.

1.2.

Lokalforeningens hjemsted er Randers Kommune.

1.3.

Lokalforeningens hjemstedsadresse er hos den til enhver tid siddende formand for
Lokalforeningen.

1.4.

Lokalforeningen er stiftet den 24.02.2014.

1.5.

Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Talentspejderne (herefter benævnt
”Landsforeningen”) og som sådan underlagt Landsforeningens formål og vedtægter og
forpligtet til at understøtte Landsforeningens initiativer. Lokalforeningens forpligtelse til at
understøtte Landsforeningen initiativer betyder bl.a., at Lokalforeningen efter evne, og efter
nærmere aftale med Landsforeningens bestyrelse, bidrager til finansieringen af de af
Landsforeningens aktiviteter, der kommer Lokalforeningen til gode.

2.

Formål

2.1.

Lokalforeningens formål er gennem mentoring at støtte og vejlede unge, som er i risiko for
ikke at kunne påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse.

2.2.

For at opfylde formålet arbejder Lokalforeningen tæt sammen med Landsforeningen og
følger det koncept, de principper og metoder, som Landsforeningen anvender.

2.3.

Lokalforeningen er forpligtet til at understøtte de initiativer, som Landsforeningen
iværksætter i Randers Kommune, herunder:
1. Oplysning om Talentspejdernes aktiviteter i lokalområdet.
2. Rekruttering af mentorer fra lokale virksomheder.
3. Sociale aktiviteter for lokale mentorer, egne medlemmer og unge.
4. Fundraising af midler i lokalområdet.

2.4.

Landsforeningen skal fungere som paraplyorganisation for Lokalforeningen. Landsforeningen
kan til enhver tid foretage inspektion af Lokalforeningens forhold, herunder Lokalforeningens
økonomi.

3.

Medlemmer

3.1.

Som medlemmer af Lokalforeningen kan optages institutioner samt fysiske og juridiske
personer, der støtter Lokalforeningens formål og er hjemmehørende i Randers Kommune.

3.2.

Det er ikke en betingelse, at en mentor eller mentee tilknyttet Lokalforeningen også er
medlem af Lokalforeningen.

3.3.

Medlemmer af Lokalforeningen er forpligtet til at betale det af Landsforeningens bestyrelse
fastsatte kontingent til Lokalforeningen. Kontingentet fastsættes én gang årligt af
Landsforeningens bestyrelse. Landsforeningens bestyrelse kan fastsætte differentierede
kontingentsatser for forskellige medlemsgrupper. De aktuelle kontingentsatser
offentliggøres på Landsforeningens hjemmeside.

3.4.

Såfremt et medlem modarbejder Lokalforeningens formål, kan Lokalforeningens bestyrelse
ekskludere det pågældende medlem. Hvis det ekskluderede medlem fremsætter anmodning
herom overfor Lokalforeningens bestyrelse, skal eksklusionen optages til endelig beslutning
på den førstkommende generalforsamling i Lokalforeningen. Anmodning om optagelse til
beslutning på en generalforsamling har ikke opsættende virkning på eksklusionen i perioden
frem til den førstkommende generalforsamling.

4.

Generalforsamling

4.1.

Lokalforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal i et kalenderår.

4.2.

Alle medlemmer af Lokalforeningen er møde- og stemmeberettigede på Lokalforeningens
generalforsamlinger.

4.3.

Hvert medlem har én stemme. Medlemmer, der er en virksomhed eller en organisation, har
ligeledes én stemme hver.

4.4.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når det kræves
af Lokalforeningens revisor, eller når det til behandling af et bestemt emne skriftligt kræves
af minimum 50 pct. af Lokalforeningens medlemmer.

4.5.

Indkaldelse skal ske med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling, der afholdes efter krav fra minimum 50 pct. af Lokalforeningens
medlemmer, skal ske senest 2 uger efter, at kravet er kommet frem.

4.6.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til hvert medlem på den adresse,
som medlemmet har oplyst til Lokalforeningen og på Lokalforeningens hjemmeside. Er et
medlems adresseoplysninger mangelfulde, har bestyrelsen ingen pligt til at søge disse
berigtiget eller til at indkalde på anden måde.

4.7.

I indkaldelsen skal angives, hvilke emner der skal behandles på generalforsamlingen.

4.8.

Et medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt
medlemmet skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan
optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

4.9.

Dagsordnen for Lokalforeningens ordinære generalforsamlinger skal som minimum omfatte
følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

4.10.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger
af lovgivningen eller Lokalforeningens vedtægter.

5.

Bestyrelsen

5.1.

Lokalforeningens overordnede ledelse varetages af
bestyrelsesmedlemmer er berettiget til bestyrelseshonorar.

5.2.

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, som vælges blandt Lokalforeningens medlemmer.
Blandt Lokalforeningens medlemmer vælges endvidere 2 suppleanter.

5.3.

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

5.4.

Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og
halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.

5.5.

Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i
en periode på mindst 12 uger, indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen
suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig
med en ny formand.

5.6.

Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit
hverv.

en

bestyrelse.

Ingen

6.

Økonomi

6.1.

Alle medlemmer af Lokalforeningen er forpligtet til at betale det af Landsforeningens
bestyrelse fastsatte kontingent. Lokalforeningen forestår opkrævning af kontingentet, og
kontingentindtægterne indgår i Lokalforeningens regnskab.

6.2.

Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret.

6.3.

Lokalforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor
vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.4.

Lokalforeningen betaler et årligt kontingent til Landsforeningen. Kontingentet fastsættes på
Landsforeningens ordinære generalforsamling, som en procentdel af Lokalforeningens årlige
kontingentindtægter. Den aktuelle procentdel offentliggøres på Landsforeningens
hjemmeside.

7.

Tegningsret og hæftelse

7.1.

Lokalforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af
den samlede bestyrelse. Køb og salg af fast ejendom, gældsætning samt hæftelse for beløb,
der i Lokalforeningens samlede normale økonomi er usædvanlige, skal altid godkendes af
den samlede bestyrelse.

7.2.

Bestyrelsen kan meddele de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

8.

Ophør

8.1.

Lokalforeningen kan nedlægges, såfremt mindst 2/3 af en generalforsamlings
stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette på to på hinanden efterfølgende
generalforsamlinger.

8.2.

Lokalforeningen ophør skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen på begge
generalforsamlinger, for at Lokalforeningens ophør kan behandles.

8.3.

Besluttes det at nedlægge Lokalforeningen, skal Lokalforeningens formue uddeles til
Landsforeningen.

9.

Vedtægter

9.1.

Vedtægterne kan ændres, såfremt 2/3 af
stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.

generalforsamlingens

fremmødte

9.2.

Vedtægtsændringerne skal være et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden,
for at vedtægtsændringen kan behandles. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til
medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

9.3.

Uanset ovenstående kan vedtægtsændring kun gennemføres, såfremt Landsforeningen har
meddelt forudgående skriftligt samtykke hertil.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24.02.2014.
Som dirigent:
________________________________
I bestyrelsen:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

