
Vedtægter for Veterans In Motion 
 
 
§ 1 
NAVN OG HJEMSTED 
 
Foreningen Veterans In Motion er stiftet den 6. november 2014. Foreningen er 
hjemmehørende i Københavns Kommune. 
 
 
§ 2 
INITIATIV OG FORMÅL 
 
Den frivillige forening er startet på initiativ af en gruppe tilskadekomne soldater. 
Foreningen har som formål igennem udøvelse af idræts- og friluftsaktiviteter at udfordre 
og fremme personlige kvaliteter hos soldater eller andre personer, som under udsendelse 
for Danmark har pådraget sig varige mén. Disse aktiviteter bidrager sammen med 
fællesskabet og det sociale liv i foreningen til personernes skridt på vejen mod deres 
fremtid og et liv med varige mén og deres udfoldelse som hele mennesker. Det er 
endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et 
medansvar i foreningen. Ydermere, er det foreningens formål at formidle historier og 
medlemmernes udvikling igennem aktiviteterne til den danske befolkning, når 
omstændighederne tillader det. 
 
 
§ 3 
MEDLEMSKAB 
 
Stk. 1 ORDINÆRE MEDLEMMER 
Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages tidligere og nuværende soldater og 
andre, som i forbindelse med en udsendelse i den danske stats tjeneste er tilskadekomne 
med efterfølgende eller forventet anerkendt méngrad på min. 5 %. 
Ordinære medlemmer skal have viljen til at rykke sig fysisk og psykisk med støtte fra egne 
rækker, samt have lysten til at samarbejde.  
 
Stk. 2 EKSTRAORDINÆRE MEDLEMMER 
Som ekstraordinære medlemmer af foreningen kan optages andre personer med interesse 
for sport, handicapidræt, rehabilitering, militærmedicin og tilsvarende. Ekstraordinære 
medlemmer har stemmeret, efter at de er godkendt af en generalforsamling.  
 



Stk. 3 PASSIVE STØTTEMEDLEMMER 
Enhver privatperson kan efter henvendelse, optages som støttemedlem af foreningen. 
Støttemedlemmer har ingen stemmeret og har ej heller ret til at deltage i foreningens 
aktiviteter. 
 
Stk. 4 ÆRESMEDLEMMER 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. 
Udpegningen kræver samme majoritet, som foreskrevet til ændringer af foreningens 
vedtægt. Æresmedlemmer har stemmeret. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent. 
 
Stk. 5 GENERELT 
Alle medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til 
foreningens formålsbestemmelse. 
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker 
medlemskab, forlægges generalforsamlingen. 
 
 
§ 4 
INDMELDELSE 
 
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, som hvad angår ordinære 
udøvende medlemmer skal være en skriftlig motiveret ansøgning og bestyrelsen har ret til 
at bekræfte at betingelserne for indmeldelse er opfyldt. Alle nye medlemmer, med 
undtagelse af støttemedlemmer, skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte 
personer optagelse, som ved deres gerninger eller udsagn har bragt sig i modsætning til 
foreningens formål. 
Indmeldelse af et ekstraordinært medlem sker midlertidigt efter bestyrelsens bestemmelse, 
der dog endeligt skal godkendes af generalforsamlingen. 
Udnævnelse af et æresmedlem sker på generalforsamlingen efter indstilling fra en enig 
bestyrelse. 
 
 
§ 5 
UDMELDELSE 
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en 
kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle 
økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. 
 
 



§ 6 
KONTINGENT 
 
Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og er 
opdelt i kategorierne kontingent for ordinære/ekstraordinære medlemmer, 
støttekontingent for privatpersoner. 
Ekstraordinært kontingent kan fastsættes af en beslutningsdygtig generalforsamling og kan 
kun pålægges ordinære/ekstraordinære medlemmer. 
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 
 
 
§ 7 
RESTANCE 
 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 
 
 
§ 8 
UDELUKKELSE OG EKSKLUSION 
 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende 
handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine 
medlemsforpligtelser. 
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse. 
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på 
førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt 
punkt. 
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring 
af foreningens vedtægt. 
 
 
§ 9 
ORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær 
generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers 
varsel ved udsendelse af e-mail. 



Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt 
skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der 
indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det 
reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen. 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer foruden 
støttemedlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive 
medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
 
 
§ 10 
DAGSORDEN 
 
Dagsorden for den ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af årsrapport (inklusive revideret regnskab) for det forløbne år til 

godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 
 
§ 11 
GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE 
 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af 
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræves vedtægtsændringer og beslutning 
om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jævnfør §§ 17 og 18. 
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg 
dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. 
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 
 



§ 12 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt 
over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes 
behandlet. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så 
vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning med mere gælder de samme 
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 
 
 
§ 13 
BESTYRELSEN 
 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående 
opgaver. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 
mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede eller aktivt 
deltager i e-mail-korrespondancen. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 
Ved stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet, kassererens stemme i formandens 
fravær. 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til 
vedtægten. 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere tre medlemmer og vælges for 
et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret, jævnfør § 9. 
Formanden kan ikke genopstille efter at have bestridt posten fire år i træk. 
 
 
§ 14 
REGNSKAB 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive 
årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og 
underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til 
den ordinære generalforsamling. 
 
 



§15 
REVISION 
 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal 
hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. 
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en 
påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
 
§ 16 
TEGNING OG HÆFTELSE 
 
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Ved økonomiske dispositioner over 
250.000 kr. kræves dog godkendelse af formand og kasserer. Køb, salg eller pantsætning 
af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på 
mere end 500.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. 
Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 
som påhviler foreningen. 
 
 
§ 17 
VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af 
de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 
§ 18 
OPLØSNING 
 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at 
mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte 
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke 
almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast 
ejendom og løsøre, skal tilgå. 
 



§ 19 
KOMMUNIKATION 
 
Medlemmer skal, for at modtage meddelelser fra foreningen, have en e-mailadresse og er 
ansvarlige for at holde foreningens kasserer informeret om ændringer heraf. Ligeledes er 
medlemmer ansvarlig for at holde foreningens kasserer informeret om fysisk 
adresseændring. 
E-mail betragtes som personlig skriftlig meddelelse. 
Foreningen kan udgive et eller flere tidsskrifter eller nyhedsmails, der udsendes til alle 
medlemmer og meddelelser i disse betragtes som personlig skriftlig meddelelse. 
Alle henvendelser til bestyrelsen eller foreningens kasserer kan sendes til 
kontakt@veteransinmotion.dk. 
 
 
§ 20 
PROJEKTUDVALG 
 
Foreningen ledes af bestyrelsen, der træffer afgørelse i alle økonomiske og administrative 
spørgsmål. Der nedsættes et udvalg for hvert større projekt. Disse udvalg arbejder under 
ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen forestår foreningens økonomi, hvilket vil sige, at 
kontingent, kommunale tilskud og andre indtægter tilgår bestyrelsen, der så bevilliger de 
nødvendige midler til arbejdet inden for de enkelte udvalg.  
Formanden for ethvert projektudvalg vælges på generalforsamlingen, hvor omfang, krav 
og budget for den pågældende aktivitet fremlægges til godkendelse. Efter etablering af 
udvalget, konstituerer dette sig selv indenfor de givne rammer. 
Bestyrelsen skal skride ind over for udvalg, som overskrider dets beføjelser og kan 
nedlægge udvalget, såfremt bestyrelsen enstemmigt beslutter dette. 
 
 
§ 21 
ANDRE UDVALG 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver herunder midlertidige 
projektudvalg for at udarbejde et oplæg om projektet til generalforsamlingen. Bestyrelsen 
udpeger udvalgets formand. 
 
 
 
 
 



§ 22 
UDPEGNING AF HOLD TIL FORENINGSAKTIVITETER 
 
Udvalg eller bestyrelsen udpeger blandt de ordinære medlemmer et eller flere hold til 
deltagelse for foreningen i aktiviteter eller tilsvarende. Holdet kan tillægges foreningens 
navn eller et selvstændigt navn. 
Bestyrelsen kan uden varsel og med øjeblikkelig virkning udelukke medlemmer fra denne 
deltagelse eller fra bestemte funktioner på holdet, såfremt det vurderes at medlemmet ikke 
er i stand til at varetage deltagelsen eller funktionen, eller vedkommende handler til skade 
for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. 
Beslutning herom kan uden opsættende virkning indbringes for en ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling til dennes afgørelse. 
 
 
§ 23 
PROTEKTION 
 
Bestyrelsen kan på foreningens vegne søge protektion for denne efter godkendelse på en 
generalforsamling. 
 
 
 
 
 
Således vedtaget på generalforsamling i Brøndby, den 01.10.2019. Bestyrelsen: 
 
 
 
 

Formand, Kim Holm 
 
 
 
 
Medlem, Pierre Skovgaard 
 
 
 
 
Medlem, Brian Lousdal 

Kasserer, Christian Alexander Lanz 
 
 
 
 
Medlem, Rune Oland Tanggaard 
 
 
 
 
Suppleant, Mads Wørmer 

 
 

Christian Lanz (6. okt. 2019)

Pierre Skovgaard (6. okt. 2019) Rune Tanggaard (6. okt. 2019)

Kim Stave Holm Jespersen (6. okt. 2019)

Mads Wørmer (7. okt. 2019)
Mads Wørmer
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