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Onsdag d.26-09-2018 kl. 19.00, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg 
(Indgang og parkering i gården v/Tingvej) 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
 
2. Ændring af §1, 2, 3, 4, 6, 7 og 9 
 
3. Valg til bestyrelsen 
 
 
(Ny gældende fra 26-09-2018) 
 

§ 1 Navn/hjemsted 
Foreningens navn er Viborg Trail Arena. Foreningen har hjemsted i Viborg kommune, med 
post adresse Skottenborg 12-14. 

§ 2 Formål 
Foreningens formål er at planlægge, etablere, udvikle og sikre vedligehold af MTB-spor i 
Viborg kommune med henblik på at sikre alle niveauer i MTB-sporten gode vilkår og 
rammer, som kan fastholde og udvikle udøverne og sporten generelt i kommunen. 
Derudover er det også foreningens formål at gøre MTB-faciliteterne så attraktive, at der 
kan skabes både indlands- som udenlandsturisme. Foreningen skal være bindeled mellem 
cykel/MTBIdræts-foreningerne i kommunen, lodsejerne, Viborg kommune, erhvervslivet og 
øvrige interessenter, så udviklingen og vedligeholdelsen af MTB-spor i Viborg kommune 
varetages og koordineres bedst muligt. 
Foreningen er en almennyttig – non-profit forening, som arbejder for at skabe gode vilkår 
og rammer for ovenstående målgrupper og medlemmer. 

§ 3 Medlemmer 
Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som 
tilslutter sig foreningens formål. 
Foreningens medlemmer er cykel/MTBIdræts-klubberne/foreninger i Viborg kommune 
samt øvrige 
interessenter med interesse i foreningens formål - eksempelvis lokalt erhvervsliv, 
lodsejere, Viborg Kommune mv. og private medlemmer. 
Optagelser af medlemmer sker via ansøgning som indsendes til Viborg Trail Arena. 
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Ansøgningen skal indeholde den ansøgende klub/forenings vedtægter, oplysninger om 
dens bestyrelse samt antal medlemmer. Ved optagelse af interessenter med 
erhvervsmæssig interesse skal der oplyses formål med medlemsskabet af Viborg Trail 
Arena. 
Optagelse regnes fra det indeværende kalenderår der søges i, medmindre andet aftales. 
Udmeldelse kan ske med 63 måneders skriftligt varsel til kalenderåretsmånedens udgang. 
Eksklusion af medlemmer kan kun ske med ¾ dels flertal i bestyrelsen, men beslutningen 
kan dog ankes på den ordinære generalforsamling – jævnfør § 13. 

§ 4 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes en gang årligt og 
senest medio marts. Bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde til generalforsamlingen. 
Indkaldelse sker ved meddelelse til medlemmer med mindst 3 ugers varsel. 
7 dage før afholdelse af generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden med tilhørende 
bilagsmaterialer. 
Indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af dagsorden sker pr. mail. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen 
senest 2 uger før afholdelse. 
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra formanden 
3. Gennemgang af revideret regnskab for godkendelse 
4. Godkendelse af budget 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsen + suppleant. 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt. 
Der udfærdiges beslutningsreferat fra generalforsamlingen. 

§ 5 Foreningens bestyrelse 
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen som vælges af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen består af 6 m/k. Der vælges 1 suppleant. Den konstituerer sig selv efter valg 
på generalforsamlingen med en formand og en næstformand. 
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen: 
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
Afgår et bestyrelsesmedlem før tid, indtræder suppleanten i stedet. 
Suppleant og revisor vælges for 1 år ad gangen. 
Bestyrelsen er budgetansvarlig. 
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende for afgørelsen. 
Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg blandt bestyrelsens medlemmer. 
Forretningsudvalget varetager den daglige drift ud fra et af bestyrelsen fastsat 
kommissorium og forretningsorden, som beskriver arbejdet og opgaverne. 



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling I  
Viborg Trail Arena 

 
  

 
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg/arbejdsgrupper. 

§ 6 Tegningsret 
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen eller ved en af disses 
forfald af formanden eller næstformanden i foreningen sammen med to 
bestyrelsesmedlemmer. 
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede 
bestyrelse. 
Ved beløb under 50.00025.000 kr. kan formanden eller næstformanden alene underskrive. 

§ 7 kontingent 
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. 
Klubberne afregner et beløb, opgjort på antal MTB medlemmer. Erhvervslivet afregner et 
beløb pr. medlemskab – dvs. butik/forretning mv. Privat medlemsskaber afregnes et beløb 
som støttemedlemsskab. 

§ 8 ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter krav herom ledsagende en 
motivering og deraf dagsorden. Medlemsfortegnelse skal på forlangende gøres 
tilgængeligt. 
Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at 
der er indgået ønske om det. 

§ 9 afstemninger 
Ved generalforsamlinger, samt ekstraordinære generalforsamlinger, foretages 
afstemninger ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og i 
forbindelse med eventuel opløsning af foreningen. 
Klubberne/foreningerne har forlods 1 stemme pr. klub/forening. herefter yderligere 1 
stemme pr. 50 MTB medlemmer i hver klubforening – dog max 5 stemmer i alt pr. klub. 
Viborg Kommune har 1 stemme. Lodsejerne 1 stemme pr. lodsejer. Erhvervslivet 1 
stemmer pr. erhvervsmedlem. 
Privat støttemedlemsskaber har ikke stemmeret. 

§ 10 Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Hvis under 
halvdelen af foreningens medlemmer er mødt frem til generalforsamlingen, og der skal 
stemmes om vedtægtsændringer, skal der gennemføres en ekstraordinær 
generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling afgøres ændringsforslaget 
ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 
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§ 11 Regnskab og økonomi 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til 
medlemmerne senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. 
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen 
personlig hæftelse. 

§ 12 Opløsning 
Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på generalforsamlingen under samme 
forudsætninger som under § 7 vedr. afstemninger. 
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling. 
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler overdrages til almennyttige 
idrætsforeninger, herunder primært MTB-foreninger. 

§ 13 Eksklusion 
Er et medlem i kontingentrestance udover 3 måneder, eller agere i direkte modstrid mod 
foreningens formål kan bestyrelsen med 8 dages varsel ekskludere medlemmet. 
Ekskluderede medlemmer kan ikke optages, før kontingentrestancer er afregnet til 
foreningen. 
Eksklusion kan ankes ved den ordinære generalforsamling, og såfremt at 2/3 
stemmeflertal blandt de fremmødte til generalforsamlingen stemmer for, kan medlemmet 
på ny optages. 
 
 


