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1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Skovløberne og den har hjemsted i Ålsgårde. 
 

2. Formål 
Foreningens formål er at samle personer, der har en fælles interesse i at løbe sammen og hvor målet 
er, at der kan løbes på alle niveauer under overskriften løbeglæde, hygge og socialt fællesskab.  
 

3. Medlemsskab 
Alle, der er indstillet på at vedkende sig de i nærværende vedtægter gældende bestemmelser, kan blive 
medlem af foreningen. Indmeldelse i foreningen kan ske ved udfyldelse og indsendelse af 
indmeldelsesformular på Skovløbernes hjemmeside www.skovloberne.dk  
Ved udmeldelse ydes ingen refusion af allerede betalt kontingent. 
 

4. Kontingent 
Kontingentet og opkrævningsform fastsættes på generalforsamlingen og fastsættes for et år ad 
gangen. Opkrævningsperioden er 1 mdr efter afholdt generalforsamling. Og kontingentet skal betales 
senest 30 dage efter, man er blevet gjort bekendt med opkrævningen. 
 

5. Udelukkelse og eksklusion 
Medlemmer kan ekskluderes ved manglende rettidig kontingentbetaling. 
 

6. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved 
bekendtgørelse på Skovløbernes medlemmer Facebook side. Facebook medlemssiden er foreningens 
primære kommunikationsvej hvor dagsorden opslås og tilhørende filer uploades samme sted. 
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingent på dagen for 
generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og en lovlig indvarslet 
generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer. Fraværende medlemmer 
kan stille op til valg, såfremt bestyrelsen inden generalforsamlingens afholdelse har modtaget skriftlig 
tilkendegivelse herom. 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til 
foreningens e-mail senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag opslås på 
Skovløbernes facebook side senest en uge inden generalforsamlingen afholdes.  
 

7. Dagsorden på generalforsamlingen 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

• Valg af dirigent og referent 
• Formandens beretning for det forløbne år. 
• Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 
• Behandling af indkomne forslag 
• Fremlæggelse af Budget 
• Fastsættelse af kontingent. 
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 
• Eventuelt. 
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Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal; d.v.s. ved at få over halvdelen af de afgivne 
gyldige stemmer, – blanke stemmer tæller ikke med og ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der 
skrives referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet lægges op på facebook. Referatet 
godkendes og underskrives af dirigenten. 
 

8. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 
mindst ⅓ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter 
ønsker herom. 
Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel ved bekendtgørelse på 
Skovløbernes facebook side. Dagsorden udsendes til alle medlemmer ved opslag på facebook siden. 
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingent på dagen for 
generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og en lovlig indvarslet 
ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer. 
 

9. Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer samt op til to suppleanter, som efter hver ordinær 
generalforsamling konstituerer sig selv med en formand og en kasserer. Bestyrelsens medlemmer 
vælges for en 2 års-periode, således at formanden og kasserer aldrig er på valg samme år.  
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne 
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der føres referat af bestyrelsens beslutninger og 
handlinger. Referatet skal lægges i foreningens arkiv. 
 

10. Tegningsret og hæftelse 
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren. Kassereren får ret til at disponere over 
foreningens konto til den daglige drift. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for 
de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue. Ud over 
kontingent forpligtelsen, har foreningens medlemmer ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor 
foreningen. Ingen af foreningens medlemmer har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte 
af nogen art. 
 

11. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Kassereren er ansvarlig for at foreningens regnskab føres på betryggende vis, og udarbejder periodiske 
regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen. Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle 
udgifter. Foreningens midler bortset fra en passende beholdning, skal indsættes i et anerkendt 
pengeinstitut i foreningens navn. Kassereren udarbejder et årsregnskab, omfattende driftsregnskab og 
status. Det reviderede regnskab skal fremlægges bestyrelsen senest 2 uger før den afholdte 
generalforsamling. Foreningsmedlemmer hæfter kun for gæld med foreningens til rådighed værende 
formue. Større økonomiske dispositioner skal altid godkendes af bestyrelsen. 
 

12. Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor. 
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Revisoren skal ved regnskabsårets afslutning gennemgå de samlede regnskaber for det foregående 
regnskabsår og konstatere, at beholdningerne er til stede. Revisor har til enhver tid krav på at få 
adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 

13. Vedtægtsændringer 
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer er for forslaget. 

14. Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en til dette formål særligt indkaldt 
generalforsamling. Vedtagelse af forslaget til foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af de fremmødte 
medlemmers afgivne gyldige stemmer. 
Foreningens evt. formue skal gå til en forening med lignende formål indenfor folkeoplysningslovens 
område. Har foreningen ikke en specifik almennyttig forening i tankerne, skal pengene tilgå Helsingør 
Kommune, der fordeler dem blandt de almennyttige foreninger i kommunen. 
Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret. 
 

15. Vedtægternes ikrafttrædelse 
Nærværende vedtægter er vedtaget på Skovløbernes ordinære generalforsamling onsdag den 24. 
februar 2020. 
 

16. Bestyrelseskonstituering 
 
Skovløbernes bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig med følgende personer og roller: 
 
2017 
Formand: Claus Pavar  
Næstformand: Thomas Hemmingsen  
Kasserer: Jimmy Parbst  
Backup for kasserer: Gert Dyekjær  
Bestyrelsesmedlem: Trine Holm-Larsen  
Suppleant: Keld Stentoft  
Suppleant: Lars Winblad 
 
2018 
Formand: Claus Pavar 
Kasserer: Rikke Jønsson 
Bestyrelsesmedlem: Thomas Hemmingsen 
Bestyrelsesmedlem: Jimmy Parbst 
Suppleant: Bodil Jerrild 
Suppleant: Lars Wiinblad 
 
2019 
Formand: Jimmy Parbst 
Kasserer: Rikke Jønsson 
Bestyrelsesmedlem: Charlotte Juul Madsen 
Bestyrelsesmedlem: Thomas Hemmingsen 
Bestyrelsesmedlem: Gitte Hawaleschka Busted Madsen 
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1. suppleant: Jacob Zachariasen 
2. suppleant: Emelie Jensen 
Revisor: Jette Rasmussen  
 
2020 
Formand: Jimmy Parbst 
Kasserer: Emelie Jensen 
Bestyrelsesmedlem: Gitte H. B. Madsen 
Bestyrelsesmedlem: Claus Reeh 
Bestyrelsesmedlem: Mette Visnek Gravesen 
Suppleant: Else Østergård Langkilde 
Suppleant: Malja Ingversen 
Revisor: Jette Rasmussen  
 


