
  

Team Ringe 

§1 

Foreningens navn er Team Ringe, og dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.  

Team Ringe er startet den 14. juli 2007 

§2 

Foreningens formål er at arrangere motionscykelture mellem Ringe og Paris, og gennem sit overskud at støtte 

Børnecancerfonden. 

§3 

Som aktivt medlem kan optages personer som er fyldt 18 år senest ved turens start 

 medlemmer af Ringe Cykelklub 

 tidligere deltagere på Team Ringes ture til Paris 

 medarbejdere hos aktive sponsorer 

 øvrige ansøgere, som opfylder de betingelser for medlemskab, som bestyrelsen finder, er egnede til at 

supplere holdet i tilfælde af frafald. 

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Som passivt 

medlem, uden stemmeret, kan optages enhver, der ønsker at støtte Team Ringe. 

Kontingent for aktive er fastsat til 100 kr., for passive til 50 kr. 

§4 

Ordinær generalforsamling afholdes mellem den 15. september og den 15. november. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail til alle medlemmerne. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. valg af dirigent 

2. bestyrelsens beratning, v/formanden 

3. forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 

4. fastsættelse af kontingent 

5. valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter 

6. indkomne forslag 

7. valg af 2 revisorer 

8. eventuelt 

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til foreningens 

bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Hvert medlem har 1 stemme, og stemmen afgives personligt. 

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 1/3 af 

medlemmerne kræver det. Denne skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel, ligeledes ved udsendelse af e-mail. 

vedtægter 



 

Børnecancerfondens mål er at hjælpe børn med kræft i Danmark 

vedtægter 

Team Ringe 

§5 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 

Dog ved stiftende generalforsamling, vælges 2 medlemmer for 2 år, og 3 medlemmer for 1 år. Herefter vælges alle 

medlemmer for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

§6 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 

bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§7 

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Der kan meddeles fuldmagt til formand og kasserer. 

§8 

Ændringer i vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen, med simpelt flertal. 

§9 

Beslutning om foreningens opløsning kan af generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af alle medlemmer 

stemmer for. Opnås dette stemmetal ikke, indkaldes med sædvanligt varsel til en ekstraordinær genralforsamling, 

hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal. 

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue Børnecancerfonden. 

 

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. oktober 2011 

 

vedtægter 


