
Vedtægter for 

Billund Travs Støtteforening! 

 

§ 1 - Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Billund Travs Støtteforening”. Foreningens 

hjemsted er Billund. 

§ 2 - Formål 
Foreningens formål er alment velgørende for hestesportens udvikling 
i relation til  Billund Trav. 

Det sker ved indsamling af økonomiske midler og tegning af 

sponsorater m.v. 

1. at fremme travkulturen og hesteopdræt som familiesport i 

hele Sydjylland.  
2. at støtte travsporten på Billund Trav.  

3. at sikre fortsat fokus på Billund Trav og 

travsportskvaliteten i øvrigt.  
4. at fremme og støtte unges uddannelse indenfor området 

travsport.  

§ 3 - Medlemskab 
Som personlige medlemmer optages enkeltpersoner. Desuden 

optages foreninger, institutioner og virksomheder som medlemmer. 
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og udgør for 

2014 kr. 250,- pr. person og kr. 500,- for foreninger, institutioner og 

virksomheder. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens 
forpligtigelser. Og medlemmerne kan bringe deres medlemskab til 

ophør med virkning fra og med det kommende kalenderår, ved 

skriftlig udmeldelse til formanden senest pr. 31/12 i året før 
ophørsåret. Opkrævning sker hvert år i marts måned. 

§ 4 - Økonomi 
Foreningens økonomiske grundlag er de kontingenter, der fastsættes 

ifølge § 3, samt indtægter bl.a. i form af gaver og tilskud m.v. samt 

sponsorater fra virksomheder og evt. arrangementer. 

§ 5 - Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes 

med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse på Billund Travs 

hjemmeside  og/eller e-mail til medlemmerne. 
                                                                                                               

            

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst 
indeholde: 

1. Valg af dirigent, som leder generalforsamlingen.  
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.  

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag  
5. Aktivitetsplan og budget for indeværende år.  

6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Genvalg 
kan finde sted.  

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.  

9. Eventuelt.  

Forslag til optagelse på dagsordenen må være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. Ret til at stemme kræver 

personlig tilstedeværelse. Personlige medlemmer samt foreninger, 
institutioner og virksomheder har hver 1 stemme. Ved afstemning 

gælder almindelig stemmeflertal. Dog gælder særlige regler i § 9 og 

§ 10. Skriftlig afstemning kan kræves af dirigenten eller et medlem. 

§ 6 - Ekstraordinær generalforsamling 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25% af medlemmerne forlanger 

det og stiller forslag til dagsorden. Indkaldelse, mødeledelse og 

afstemninger foretages som ved ordinær generalforsamling. 

§ 7 - Bestyrelse 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære 
generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der i lige år vælges 2 og i 

ulige år 3 medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges 2 

suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med 
formand samt sekretær (eventuelt udenfor bestyrelsen), og den 

fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst hver 3. måned. 

§ 8 - Regnskab og revision 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet aflægges på 

den ordinære generalforsamling. Revisionen foretages efter §§ 50 og 

51 i lovbek. nr. 698 af 11/8 1992 om fonde og visse foreninger. 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret 

af de valgte revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. 

Revisorer og 1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling 

for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

§ 9 - Vedtægtsændringer 
Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles samtidig med 

indkaldelse til en generalforsamling, og deres gennemførelse kræver 

et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. 

§ 10 - Foreningens opløsning 
Forslag til foreningens opløsning skal udsendes sammen med 
indkaldelse til en generalforsamling, der er indkaldt med mindst 2 

ugers varsel på Billund Travs hjemmeside og/eller mail til medlem-

merne. Beslutning om foreningens opløsning kræver et flertal på 2/3 
af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. 

Hvis der ikke opnås det krævede flertal for opløsning, kan 
bestyrelsen, senest 30 dage efter, indkalde til en ny 

generalforsamling med samme dagsorden og samme indvarslingsfrist 

og –måde. Beslutning om opløsning kan så på den ny 
generalforsamling træffes med flertal af de afgivne stemmer. 

Ved foreningens opløsning tilfalder likvidationsprovenuet eller 
formuen. Værdierne skal tilfalde  en anden forening, som er 

hjemmehørende i Danmark. Fortrinsvis en forening med tilknytning 

til Billund Trav. Herunder Billund  Pony Travklub, eller hvis den 
ikke eksisterer, da en anden ungdomsforening eller organisation, som 

har til formål, at fremme travsporten.

 


