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Vedtægter og formål for 
 
 
§ 1 Navn og hjemsted 
 
Foreningens navn er “WalknRoll”, der har “Agger Aktive” som hovedforening. 
Foreningen WalknRoll har hjemsted i Thisted kommune. 
 
§ 2 Formål og vision 
 
➣ At skabe en sund éndags event, hvor natur, gode oplevelser og tilgængelighed er i fokus. 
 
➣ At skabe en social begivenhed for handicappede, hvor de kan deltage uanset handicap. 
 
➣ Der samles ind til velgørenhed, der skal forbedre levevilkår for handicappede. 
 
➣ ALLE har mulighed for at deltage i eventet. Ruten er altid tilrettelagt således at ruten er 
handicap venlig.  
 
➣ Visionen er at sprede eventet til hele landet. 
 
§ 3 Optagelse af organisationer mm.  
 
Stk. 1 Det er en bestyrelse beslutning, hvor over halvdelen af de stemmeberettigede 
repræsentanter kan acceptere en optagelse i foreningen WalknRoll. Det er også bestyrelsen 
der beslutter hvor mange der kan være med i foreningen WalknRoll, dog skal alle arbejde 
mod et fælles formål, der er beskrevet i §2. 
 
Stk. 2 Et medlemsskab koster i kontingent 5000 kr. pr. forening. 
 
§ 4 Udmeldelse  
 
Udmeldelse af WalknRoll, kan ske til årsmødet jf. § 8 med tre måneders varsel. 
 
§ 5 Udelukkelse 
 
Såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer skønner, at et medlem eller 
medlemsorganisation ikke opfylder betingelserne for fortsat medlemsskab, kan bestyrelsen 
ved indstilling til årsmødet anmode om at udelukke den pågældende medlem eller 
medlemsorganisation fra WalknRoll.  
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§ 6 Virkning af udtræden 
 
Udtræder et medlem eller medlemsorganisation af WalknRoll i medfør § 4 eller § 5, har 
pågældende intet krav på andel i WalknRoll´s formue. 
 
§ 7 Optagelse i andre organisationer 
 
Stk. 1 Bestyrelsen kan efter indstilling til årsmødet jf. § 8 søge om optagelse i andre 
organisationer.  
 
Stk. 2 Ved optagelse i en anden organisation afgør bestyrelsen, hvem der repræsentere 
WalknRoll i den pågældende organisation. 
 
§ 8 Årsmøde 
 
Stk. 1 Årsmødet afholdes i november én gang om året. indkaldelse kan ske elektronisk på 
mail.  
  
Stk. 2 Årsmødet er øverste myndighed. 
 
Stk. 3 Forslag der ønskes forelagt årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde, senest én uge 
før årsmødet. 
 
Stk. 4 Stemmeret til årsmødet: 

- Hver bestyrelsesmedlem har 1 stemme. 
- Hver startsted har 2 stemmer.  

 
Stk. 5 Dagsorden til årsmødet 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen/formands årsberetning. 
3. Regnskab og budget fremlægges og godkendes. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse m. fem medlemmer og to supplerende. 
7. Valg af revisor og én supplerende. 
8. evt. 

 
Stk. 6 Ekstraordinær årsmøde afholdes, hvis en enig bestyrelse finder det påkrævet, eller 
hvis mindst 50% af medlemsorganisationerne fremsætter en skriftlig begæring derom med 
motiveret dagsorden. 
Indkaldelsen foretages af formanden senest 10 dage efter, at begæringen eller beslutningen 
er truffet og skal ske med 14 dages varsel. 
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§ 9 Daglig ledelse 
 
Stk. 1 Foreningens ledelse gøres af bestyrelsen og evt. af ad hoc grupper, som bestyrelsen 
godkender. 
 
Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv 
 
Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv forretnings orden 
 
Stk. 4  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når der er flertal, hvortil formandens stemme er 
afgørende. 
 
§ 10 Foreningens formue 
 
Stk. 1 Foreningens formue skal være i en pengeinstitut 
 
Stk. 2 Regnskabs året er 1/11 - 31/10, da et færdigt regnskab dermed kan fremstilles til 
årsmødet. 
 
Stk. 3 Regnskabet for året skal godkendes til årsmødet. 
 
Stk. 4 Regnskabet skal underskrives af formand og næstformand. 
 
§ 11 Hæftelse 
 
Bestyrelsen eller medlemsorganisationer hæfter ikke for foreningens penge.  
 
§ 12 Vedtægtsændringer  
 
Vedtægtsændringer skal foretages på årsmødet. 
 
§ 13 Opløsning 
 
Stk. 1 Opløsning kan ske på årsmødet, hvor alle stemmer skal stemme for dette. 
 
Stk. 2 Evt. overskud, formue og materialer går ved opløsning af forening til handicappede i 
lokalområdet, der ønsker motion og frisk luft. Bestyrelsen bestemmer hvordan det fordeles.  
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