
V E D T Æ G T E R 
F O R 

M O T I O N S F O R E N I N G E N    K Ø B E N H A V N 
 

 
§ 1  Navn og hjemsted 

Motionsforeningen København. 

Tilsluttet Dansk Atletik Forbund og Danmarks Idrætsforbund. 
Stiftet: 3. juni 1981. 
Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune på formandens adresse. 
 
 
§ 2  Formål 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til gangsport og at tilrettelægge vandre- og træningsture. 

 
 
§ 3  Medlemmer 

Som medlem optages alle, der ønsker at dyrke eller støtte gangsport. 

 
 
§ 4  Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et 
bestyrelsesmedlem, der alle vælges for to år ad gangen. Yderligere vælges to suppleanter, en revisor og en 
revisorsuppleant, hver for ét år ad gangen. 
 
 
§ 5  Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i oktober kvartal. 
Indkaldelse finder sted skriftligt med tre ugers varsel. 
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fastsættelse af næste års kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af formand, sekretær, næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Valgene skal ske 

inden for medlemmernes rækker. 
7. Valg af to suppleanter. 
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.  
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i restance med kontingent. 
Familiemedlemskab giver ret til to stemmer. 
 
 
§ 6  Kontingent 

Medlemskontingenterne, der opkræves af kassereren, fastsættes for et år ad gangen på den årlige 
generalforsamling. 
Kontingenterne følger kalenderåret. Såfremt kontingenterne ikke er betalt inden udgangen af januar måned, 
slettes medlemmet. 
 
 



§ 7  Regnskab 

Kassereren fører regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse. 
Kassereren opretter en girokonto og en bankkonto. 
Motionsforeningen Københavns midler, ud over en kontantbeholdning på indtil 500 kr., skal indsættes på 
bankkontoen. 
Regnskabsåret, der skal indeholde driftsregnskab og en status, underskrives af formand, kasserer og 
revisor. 
Regnskabet skal foreligge til revision senest tre uger før generalforsamlingen. 
 
 
§ 8  Revision 

Revisoren har pligt til at udøve en såvel talmæssig som kritisk revision. Revisoren har til enhver tid adgang til 
foreningens regnskaber. 
 
 
§ 9  Forslag 

Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 

 
 
§ 10  Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst tyve 
stemmeberettigede medlemmer med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 
 
 
§ 11  Opløsning 

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, hvor 
opløsningen er anført på dagsordenen. Til vedtagelse heraf kræves det, at mindst 2/3 af de 
stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor. 
Foreningens formue skal ved opløsning tilfalde et idrætsligt formål. Generalforsamlingen, hvorpå foreningen 
opløses, vedtager, hvilket formål foreningens formue skal tilfalde. 
 
Således vedtaget på Motionsforeningen Københavns generalforsamling, mandag den 21. november 2005.  
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