Transvestitforeningen i Danmark – TiD

Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark – TiD
I.

Navn
§ 1.

Foreningens navn er ”Transvestitforeningen i Danmark” – forkortet ”TiD”.
Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 3. Foreningens hjemsted er den til enhver tid registrerede adresse for
foreningen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

II.

Formål
§ 2.

Foreningens formål er at være et samlende led for transvestitter og
transseksuelle, pårørende og andre interesserede, at afholde sociale
arrangementer og at formidle vejledning og information.
Stk. 2. Foreningen kan arbejde for forbedring af forholdene for transvestitter og
transseksuelle i Danmark.
Stk. 3. Foreningen bør knytte forbindelser til tilsvarende foreninger i ind- og
udland.
Stk. 4. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

III.

Tegningsregler og hæftelse
§ 3.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i
forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser, der påhviler foreningen.

IV.

Medlemskab – Æresmedlem
§ 4.

Som medlem kan optages personer over 15 år, der kan tilslutte sig foreningens
formål.
Stk. 2. Personer, der tidligere har forbrudt sig mod den i § 6 nævnte fortrolighed
eller diskretion, kan nægtes optagelse som medlem.
Stk. 3. Medlemskab følger kalenderåret.
Stk. 4. Rettidig kontingentindbetaling er den 31. januar.

§ 5.

Æresmedlemmer kan efter begrundet indstilling fra bestyrelsen udnævnes af
generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
forslaget.
Stk. 2. Udnævnelse af æresmedlemmer optages som særskilt punkt på
dagsordenen.
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Stk. 3. Den begrundede indstilling udsendes senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse, jf. § 8, stk. 6.
Stk. 4. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

V.

Fortrolighed og diskretion
§ 6.

Medlemskab skal behandles fortroligt.
Stk. 2. Medlemmer må ikke over for andre oplyse noget om andre transvestitter
eller transseksuelle, der kan tjene til at identificere pågældende, medmindre der
foreligger accept fra pågældende eller pågældendes identitet som transvestit
eller transseksuel i forvejen er offentlig kendt.

VI.

Eksklusion
§ 7.

Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem skader foreningens anseelse eller
arbejde eller har begået groft brud på den i § 6 nævnte fortrolighed eller
diskretion, ekskludere den pågældende.
Stk. 2. Den ekskluderede kan anke eksklusionen til prøvelse på førstkommende
generalforsamling.
I fald den ekskluderede ikke ønsker eksklusionen forelagt for
generalforsamlingen, skal bestyrelsen orientere om eksklusionen på
førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. Godkendelse af eksklusionen kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer
på generalforsamlingen.
Stk. 4. Den ekskluderede har ret til at deltage i det punkt på
generalforsamlingen, hvor eksklusionen behandles.
Stk. 5. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at et ekskluderet
medlem kan genoptages som medlem.
Stk. 6. Genoptagelsen kan godkendes med 2/3 flertal.

VII.

Generalforsamling
§ 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes i februar måned.
Stk. 3. Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal ske
skriftligt eller via e-mail til medlemmerne med mindst 21 dages varsel.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det
fornødent eller 1/5 af foreningens medlemmer eller mindst 20 medlemmer
begærer det med angivelse af motiveret dagsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, når det begæres jf. stk. 4, således at den kan afholdes
senest på 1-månedsdagen for bestyrelsens modtagelse af begæringen.
Stk. 6. Dagsorden, revideret årsregnskab og indkomne forslag udsendes til
medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
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Stk. 7. Adgang til generalforsamlingen har medlemmer og af bestyrelsen særlig
indbudte personer, såfremt de indbudte over for bestyrelsen bekræfter at
respektere de i § 6 nævnte bestemmelser om fortrolighed og diskretion.
Stk. 8. Stemmeberettigede er kun fremmødte medlemmer.
Stk. 9. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1)

Valg af referent.

2)

Valg af dirigent.

3)

Valg af 2 stemmetællere.

4)

Formanden aflægger beretning om foreningens virke i det forløbne år.

5)

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

6)

Indkomne forslag.

7)

Budget for det indeværende år.

8)

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

9)

Valg.
a) Valg af formand i ulige år.
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
c) Valg af 1. suppleant for 1 år.
d) Valg af 2. suppleant for 1 år.
e) Valg af revisor for 2 år.
f)

10)

VIII.

Valg af revisorsuppleant for 1 år.

Eventuelt.

Afstemningsregler
§ 10.

Er der opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal afstemningen være
skriftlig.
Stk. 2. Andre afstemninger skal være skriftlige, hvis blot et enkelt medlem
ønsker det.
Stk. 3. Ved valg skal der på stemmesedlen skrives samme antal navne, som der
skal vælges.

IX.

Vedtægtsændringer og forslag
§ 11.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 31.
december.
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Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer optages som særskilt punkt på
dagsordenen.

§ 12.

X.

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelse, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.
§ 13.

Bestyrelsen og suppleanterne til bestyrelsen vælges blandt foreningens
medlemmer og skal alle være myndige.
Stk. 2. Revisorer og revisorsuppleanter kan vælges uden for medlemskredsen.

§ 14.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 medlem.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter
generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis der er mindst 4 bestyrelsesmedlemmer til stede.

§ 15.

Bliver posten som formand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden
posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.
Stk. 2. Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder en
suppleant.
Stk. 3. Er der ikke flere suppleanter, kan bestyrelsen udpege en ny suppleant fra
medlemskredsen.
Stk. 4. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på
generalforsamlingen.

§ 16.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 2. Bestyrelsen laver som minimum et beslutningsreferat over hvert afholdt
møde.

XI.

Økonomi og regnskab
§ 17.

Forenings- og regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 18.

Foreningen skal have mindst én konto i et pengeinstitut over hvilken foreningens
økonomi føres og foreningens midler anbringes.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan ligge inde med mindre beløb.
Stk. 3. Har foreningen større midler, kan generalforsamlingen efter anbefaling
fra bestyrelsen beslutte at anbringe disse på en anden værdisikret måde.
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XII.

Hjemmeside
§ 19.

Foreningen er indehaver af domænenavnet www.transvestit.dk og skal have en
hjemmeside på domænet.
Stk. 2. Til drift af hjemmesiden udpeger bestyrelsen en person, der har ansvaret
for den daglige drift, udbygning og vedligeholdelse af hjemmesiden.

XIII.

Opløsning
§ 20.

Forslag om opløsning af foreningen optages som særskilt punkt på
dagsordenen med angivelse af forslag til, hvorledes foreningens eventuelle
midler anvendes.
Stk. 2. For vedtagelse af forslag om opløsning af foreningen kræves mindst 2/3
flertal af samtlige foreningens medlemmer.
Stk. 3. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, men
vedtages forslaget med 4/5 af de tilstedeværende medlemmer, indkalder
bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 30 dage
senere, hvor opløsningen og anvendelsen af eventuelle midler er eneste punkt
på dagsordenen.
Stk. 4. På den til formålet indkaldte ekstraordinære generalforsamling kan
opløsningen og anvendelsen af eventuelle midler bestemmes ved 2/3 flertal
uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 5. Ved foreningens ophævelse skal foreningens eventuelle midler tilgodese
foreningens formål jf. § 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om
foreningens ophævelse vedtages, bestemmer, hvorledes dette gøres.

XIV.

Vedtagelse
§ 21.

Vedtaget på generalforsamlingen i Vejle, den 19. februar 2011.
Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægten af 15. februar 2008.

På generalforsamlingens vegne

som dirigent: Tina Thranesen

som referent: Liv Christensen
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