
Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul 
 
 
§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål 

1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul.  
2. Foreningens hjemsted er Jylland.  
3. Foreningens formål er at indsamle penge til og arrangere rejser for 

foreningens medlemmer med et fysisk handicap. Målet med disse rejser er:  
- At give større livsglæde til personer der er svære stillet end ikke 
handicappede.  
-  At rehabiliterer medlemmer med et fysisk handicap.  
-  At opbygge venskab mellem medlemmerne.  
-  At skabe et godt samvær og fællesskab i form af dannelsesrejser.  
-  At komme ud og opleve noget andet end hverdagen.  
-  At møde andre kulture. 

 
§ 2. Medlemmer 

1. Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.  
2. Enhver godkendt af bestyrelsen, som har betalt kontingent til foreningen og 

som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.  
3. Der er kun åben for nye medlemmer en måned om året, i mellem den 1. 

august og den 1. september.  
4. Bestyrelsen bestemmer antal deltagene medlemmer på foreningens rejser.  
5. Hvert medlem er ansvarlig og står til regnskab for sig selv og sine hjælpere til 

foreningens arrangementer.  
6. Det er et krav for medlemskab, at kontingent betales som en fast overførsel 

senest den 5. i hver måned. 
7. Et medlem må ikke være i restance med kontingent i mere end én måned.   
8. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, 

som er vedtaget af bestyrelsen eller generalforsamlingen, kan af bestyrelsen 
ekskluderes af foreningen.   

9. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.   
 
§ 3. Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i maj måned og 

indvarsles ved almindeligt brev eller e-mail til samtlige medlemmer senest 30 
dage før. Dagsorden udsendes 14 dage før generalforsamlingen.   



3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
1) Valg af dirigent  
2) Valg af referent 
3) Valg af mindst 2 stemmetællere 
4) Godkendelse af rettidig indkaldelse af generalforsamlingen  
5) Godkendelse af dagsorden     
6) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt 

visioner for det kommende år.  
7) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse  
8) Fastsættelse af kontingent  
9) Valg af de (jf. § 6 stk. 1) bestyrelsesmedlemmer, som er på valg  
10) Valg af suppleanter 
11) Valg af 2 revisorer 
12) Eventuelt  

4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages 
varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med 
angivelse af dagsorden fra 10 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan 
begæring er modtaget.   

5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved  
almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede 
generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med betalt 
medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.   

6. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et 
medlem. 

 
§ 4. Foreningens rejse 

1. Det er generalforsamlingen der beslutter destinationen for foreningens rejse. 
2. Foreningens rejse afholdes hvert år i uge 33. 

Bestyrelsen kan i helt særlige tilfælde ændre dette. Det kræver dog en 
enstemmig bestyrelse. 

 
§ 5. Ledelse 

1. Foreningen ledes af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær 
og et bestyrelsesmedlem, der vælges for 2 år ad gangen. Valgene overlapper 
hinanden således, at i lige år er formanden og næstformanden på valg og i 
ulige år er kassereren, sekretæren og bestyrelsesmedlemmet på valg. 
Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 



2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, 
der er nødvendige for foreningens drift.  

3. Mellem bestyrelsesmøderne ledes foreningen af formanden og kassereren. 
4. Kun medlemmer med et fysisk handicap kan blive valgt ind i foreningens 

bestyrelse. Dog kan tillidsposter godt bestrides af ikke handicappede. 
5. Ved stemmelighed i bestyrelsen har formanden den afgørende stemme.   

 
§ 6. Hæftelse 

1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver 
tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.  

 
§ 7. Regnskabsår 

1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.  
2. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af    

generalforsamlingen.  
3. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.  
4. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt 

regnskab. 
5. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens 

medlemsregister.  
6. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.  
7. På hvert års ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 1 år adgangen.  

 
§ 8. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 

1. Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en lovligt indkaldt 
generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.  

2. Forslag til ændring af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 
dage før generalforsamlingen.  

3. Opløsning af foreningen skal bestemmes på på en lovligt indkaldt 
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer 
herom.  

4. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald overdrages til et organ, der 
skønnes bedst at kunne administrere midlerne i henhold til foreningens 
vedtægter (jf. § 3), som besluttes på den opløsende generalforsamling.  
 
Således vedtaget på generalforsamling den 3. marts 2020.  

 


