
Vedtægter for Vandreforeningen Ikast-Brande Fodslaw. 

§ 1 

1.  Lokalforeningens navn er "Vandreforeningen Ikast-Brande Fodslaw". 

2.  Lokalforeningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune. 

3.  Lokalforeningen er tilsluttet Vandreforeningen Fodslaw, og Dansk Motionsforbund. 
Lokalforeningen kan tilslutte sig andre organisationer, hvis formål ikke strider mod Lokalforeningens 
og Vandreforeningen Fodslaw`s formål. 

§ 2 

1.  Lokalforeningens formål er, under venskabelige former, at fremme interessen for vandremotion 
ved ca. hver anden uge at arrangere en motionstur i lokalområdet. 

2.  Lokalforeningen arrangerer hvert år et antal åbne vandrearrangementer med deltagerbetaling. 

§ 3 

1.  Enhver kan optages som medlem i Lokalforeningen. 

2.  Kontingent og fordeling af kontingent mellem lokalforeningen og Vandreforeningen Fodslaw 
besluttes af lokalforeningerne, der møder frem på Vandreforeningen Fodslaw’s årlige 
repræsentantskabsmøde.  

3. Lokalforeningen kan ikke herudover kræve kontingent, men kan opkræve betaling for deltagelse i 
arrangementer, aktiviteter, lokalt medlemsblad m.v.  

§ 4 

1.  Lokalforeningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, som virker til skade for Lokalforeningens 
interesser, eller modarbejder Lokalforeningens formål. Eksklusionen skal være skriftligt begrundet. 
Medlemmet kan indbringe eksklusionen til vedtagelse på Lokalforeningens generalforsamling. Det 
ekskluderede medlem har taleret under behandling af punktet. 

2.  Bestyrelsen for Vandreforeningen Fodslaw kan ekskludere et medlem, som virker til skade for 
Vandreforeningen Fodslaw`s interesser, eller modarbejder Vandreforeningen Fodslaw`s formål. 
Eksklusionen skal være skriftligt begrundet. Medlemmet kan indbringe eksklusionen til vedtagelse på 
Vandreforeningen Fodslaw`s repræsentantskabsmøde. Det ekskluderede medlem har taleret under 
behandling af punktet. 

§ 5 

1.  Lokalforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Januar måned. Generalforsamlingen indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 21 dages varsel i Vandreforeningen Fodslaw`s medlemsblad med opgivelse af 
dagsordenen. 

3.  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 



 1. Valg af referent, dirigent og stemmetællere. 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 4. Indkomne forslag. 
 5. Valg: 
  A. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  B. Valg af suppleanter. 
  C. Valg af revisorer. 
  D. Valg af revisorsuppleant. 
 6. Eventuelt. 

4.  Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse med navn på forslagsstiller, begrundelse for forslaget og beskrivelse af forventede 
konsekvenser. På generalforsamlingen skal forslaget fremlægges af forslagsstiller, eller en 
repræsentant for denne, da forslaget ellers falder. 

5.  Generalforsamlingen træffer, hvor ikke andet er bestemt, sine beslutninger ved almindeligt 
stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal personvalg ske skriftligt. Ved 
afstemninger har hvert fremmødt medlem 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 6 

1.  Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, og altid et ulige antal. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at så nært som muligt halvdelen vælges det ene år, 
og de øvrige det andet år. 

2.  På generalforsamlingen vælges hvert år op til 2 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et 
bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, overtager suppleanten pladsen for den resterende del af 
det udtrådte medlems valgperiode. 

3.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin 
forretningsorden. Formand og kasserer skal være 2 af hinanden uafhængige personer. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Der skal føres 
referat over bestyrelsens møder. 

4.  På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

5.  Senest 4 uger efter ordinær generalforsamling skal bestyrelsen fremsende beretning om 
Lokalforeningens aktiviteter i det forløbne år, samt revideret regnskab til Vandreforeningen Fodslaw. 
Bestyrelsesliste fremsendes, når det er muligt. 

§7 

1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på skriftlig 
begæring af mindst 1/3 eller 25 af Lokalforeningens medlemmer. Begæring fra medlemmerne 
fremsendes til bestyrelsen, og skal indeholde punkter til dagsordenen. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse, og skal indkaldes 
med mindst 21 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, og skal sendes til alle 
Lokalforeningens medlemmer. 

 



2.  Vandreforeningen Fodslaw`s bestyrelse kan indkalde til og afholde ekstraordinær 
generalforsamling i Lokalforeningen, hvis: 

A: Lokalforeningens bestyrelse ikke afholder ordinær generalforsamling efter vedtægterne.  

B: Lokalforeningens bestyrelse undlader at følge medlemmernes skriftlige begæring om ekstraordinær 
generalforsamling. 

C: Lokalforeningens bestyrelse ikke varetager medlemmernes eller Vandreforeningen Fodslaw`s 
interesser. 

§8 

1.  Lokalforeningen tegnes af formanden (ved dennes forfald af næstformanden) og kassereren. 

2.  Formand og kasserer kan uafhængigt af hinanden råde over betalingskort og netbank til 
Lokalforeningens bankkonto. 

§9 

1.  Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun ske efter beslutning på 
en generalforsamling, hvor vedtagelse skal ske med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer og mindst 
halvdelen af foreningens medlemmer. 

2.  Lokalforeningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke 
personlig for en eventuel gæld i Lokalforeningen. 

3.  Lokalforeningen hæfter ikke for Vandreforeningen Fodslaw`s gæld, og Vandreforeningen Fodslaw 
hæfter ikke for Lokalforeningens gæld. 

§10 

1.  Lokalforeningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

2.  Regnskabet skal godkendes og underskrives af Lokalforeningens 2 revisorer. 

§11 

1.  Lokalforeningens midler skal til enhver tid være indsat i anerkendte pengeinstitutter på konti 
lydende på Lokalforeningens navn. 

2.  I samråd med bestyrelsen, må kassereren være i besiddelse af en passende kassebeholdning. 

§12 

1.  Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer. 

2.  Lokalforeningen skal sikre, at vedtægtsændringer overholder kommunens krav til foreninger, 
samt nyeste "Vejledningen for vedtægter i Fodslaw Lokalforeninger" fra Vandreforeningen Fodslaw. 

 



3.  Ændringer, der følger af vedtagelser på Vandreforeningen Fodslaw`s repræsentantskabsmøder, 
kan foretages af Lokalforeningens bestyrelse. Dog skal sådanne ændringer forelægges for 
førstkommende generalforsamling til orientering. 

4.  Det påhviler formanden at fremsende de vedtagne ændringer til endelig godkendelse hos 
relevante parter. 

§13 

1.  Lokalforeningen kan kun opløses, fusionere med anden lokalforening eller udtræde af 
Vandreforeningen Fodslaw, hvis det fremgår af et særskilt punkt på dagsordenen til ordinær 
generalforsamling. Dagsordenen skal være kendt af alle Lokalforeningens medlemmer, og af 
Vandreforeningen Fodslaw. 

2.  Vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af fremmødte stemmer og mindst halvdelen af 
Lokalforeningens medlemmer stemmer for forslaget. 

3.  Hvis forslaget vedtages, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som beskrevet under § 7. 
På den ekstraordinære generalforsamling træffes beslutningen ved almindeligt stemmeflertal. 

4.  Ved opløsning af Lokalforeningen, skal Lokalforeningens materiel med Fodslaw`s navn og logo 
afsættes til en anden lokalforening under Vandreforeningen Fodslaw, da navn og logo er beskyttet. En 
eventuel formue skal, om muligt, overføres til Vandreforeningen Fodslaw, som forpligter sig til at 
anvende midlerne til eventuel oprettelse af en ny lokalforening. Efter mindst 3 år, kan midlerne 
overføres til Vandreforeningen Fodslaw`s egenkapital. 

5.  Lokalforeningens hjemstedskommune kan have særlige regler vedrørende anvendelse af 
Lokalforeningens formue, og så skal disse regler følges. 

6.   Ved udtræden af Vandreforeningen Fodslaw, skal Lokalforeningen ændre navn til et navn, hvor 
ordet "Fodslaw" ikke indgår. Udtrædelse af Vandreforeningen Fodslaw sker straks ved vedtagelsen. 
Ved udtrædelse mister Lokalforeningen alle fordele, der er ved at være en del af Vandreforeningen 
Fodslaw. Medlemmer, der ønsker det, overføres til en anden lokalforening under Vandreforeningen 
Fodslaw efter medlemmets eget valg. 

7.  Lokalforeningens bestyrelse kan forhandle og godkende en fusionsaftale med den lokalforening, 
som generalforsamlingen har valgt. 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i Brande den 22. januar 2020. 

 

_______________________________  ______________________________________ 
Dirigent: Gunner F. Nielsen    Formand: Inger-Marie Nielsen 

_______________________________  ______________________________________ 
Næstformand: Svend Jørgensen   Kasserer: Ruth Hansen 

_______________________________  ______________________________________ 
Bestyrelsesmedlem: Bent Ibsen   Bestyrelsesmedlem: Ove S. Østergaard  


