
Vedtægter for Lokalforeningen RECOVERY BULLS (STEDNAVN) 

§ 1 Navn og hjemsted 
1.1 Lokalforeningens navn er Lokalforeningen ”RECOVERY BULLS (STEDNAVN)” 
1.2 Lokalforeningen har hjemsted i (STEDNAVN) Kommune. 
1.3 Lokalforeningen er en del af paraplyorganisationen RECOVERY BULLS Danmark 

 
§ 2 Formål 
2.1 Lokalforeningens formål er at tilbyde og koordinere sociale aktiviteter, herunder fællesskab, 
idræt og motion for socialt udsatte borgere, med henblik på at udvikle deres sociale netværk samt 
at øge deres trivsel og sundhed. 

 
Det er endvidere foreningens formål at iværksætte forskellige sundhedsfremmende, 
rehabiliterings-og behandlingsprojekter, der kan støtte borgere der er eller har været berørt af 
misbrug, hjemløshed, psykisk sårbarhed, prostitution, fattigdom eller andre store sammensatte 
sociale problemer, for derigennem at forbedre levevilkårene for målgruppen, både på kort og lang 
sigt. 

 
2.3 Lokalforeningens formål er: Inden for sin hjemkommune at medvirke til gennemførelsen af 
RECOVERY BULLS Danmarks formål, planer og prioriteringer. 

 
§ 3 Formålets opnåelse 
3.1 Til gennemførelse af foreningens formål arbejder lokalforeningen for at skaffe sig størst mulig 
folkelig opbakning i foreningens lokalområde typisk indenfor kommunegrænsen. 

 
3.2 Lokalforeninger. 
En lokalforenings opgave er: 

 
• At tilbyde og koordinere sociale aktiviteter, fællesskab, idræt og motion for socialt udsatte 
borgere med henblik på at udvikle deres sociale netværk og den generelle sundhed. 

 
• At støtte RECOVERY BULLS´ landsdækkende arbejde som repræsentant i lokalområdet ved at 
varetage repræsentative funktioner 

 
• At arbejde for tilgang af medlemmer 

 
• At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i RECOVERY BULLS 

 
• At forestå lokale aktiviteter indenfor de af RECOVERY BULLS fastlagte rammer, 
eksempelvis: 

 
• lokal fundraising, 
• lokal synliggørelse af RECOVERY BULLS´ arbejde, 
• afholdelse af turneringer m.v. med fokus på RECOVERY BULLS brugere, 
• afholdelse af øvrige netværksskabende aktiviteter. 



 
§ 4 Medlemskab 
4.1 Som medlemmer af lokalforeningen optages såvel enhver myndig person som er fyldt 18 år. 
Virksomheder og foreninger kan desuden tegne medlemskab, men har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. Der kan desuden tegnes sponsoraftaler med virksomheder. 

 
4.2 Et medlemskab berettiger til en stemme i generalforsamlingen. Medlemskab tegnes for et 
kalenderår ad gangen. 

 
4.3 Medlemmerne er forpligtet til at overholde lokalforeningens vedtægter samt retningslinjer og 
leve op til lokalforeningens formålsbestemmelse 

 
4.4 Som idræts aktivt medlem i lokalforeningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som er 
socialt udsat. 

 
4.5 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende 
handler til skade for lokalforeningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine 
medlemsforpligtelser. 

 
4.6 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin 
afgørelse. 

 
4.7 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende 
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 

 
4.8 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af 
lokalforeningens vedtægt. 

 
4.9 Medlemmer af lokalforeningen er automatiske medlemmer af paraplyorganisationen 
RECOVERY BULLS Danmark. 

 
§ 5 Kontingent 
5.1 Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af lokalforeningens generalforsamling. 

 
5.2 Kontingent betales årligt. Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. I særlige tilfælde kan 
der ansøges om kontingentfritagelse hvor kontingent betales af en sponsorpulje. 

 
§ 6 Generalforsamling 
6.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender vedrørende lokalforeningen 
RECOVERY BULLS (STEDNAVN). 

 
6.2 Generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal. 

 
6.3 Til generalforsamlingen indkaldes lokalforeningens medlemmer med en frist på mindst 3 uger 
ved opslag via dagspressen eller sociale medier. 



6.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalforeningens formand i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 
6.5  
Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det 
bilagskontrollerede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
Adgang til generalforsamlingen har alle lokalforeningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen 
måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. 

 
6.6 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 
6.7 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Visioner/handlingsplan for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, 
næstformand, Kasserer og et bestyrelsesmedlem i ulige år. 
8. Valg af bilagskontrollant 
9. Eventuelt 

 
6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når 
mindst 1/5 af lokalforeningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. 

 
6.9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af 
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens 
beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

 
§ 7 Regnskab 
7.1 Lokalforeningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Første regnskabsår løber fra 
lokalforeningens stiftelse til 31. december i gangværende år. 

 
7.2 En lokalforeningens årsregnskab opfordres til at følge god regnskabskik/etik. 

 
7.3 Lokalforeningen kan ikke foretage gældstiftelse i RECOVERY BULLS Danmarks navn, og 
RECOVERY BULLS Danmark hæfter ikke for en lokalforenings eventuelle underskud. 

 
7.4 Lokalforeningens formue og afkastet heraf må alene anvendes til fremme af lokalforeningens 
formål. 



7.5 Lokalforeningens bestyrelse udarbejder inden 1. november hvert år budget for det kommende 
regnskabsår. Budgettet indsendes sammen med lokalforeningens handlingsplan for kommende år, 
hvorefter det sendes til orientering på hovedbestyrelsesmødet i november måned. 

 
§ 8 Bestyrelse 

 
8.1 lokalforeningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på 
generalforsamlingen. Det foreslås, at mindst et bestyrelsesmedlem har personlige erfaringer med 
at være socialt udsat. 

 
8.2 Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at varetage praktiske opgaver som 
kasserer/regnskabsfører og sekretær/projektmedarbejder. 

 
8.3 Bestyrelsen forpligter sig til at leve op til konceptet i RECOVERY BULLS. Konceptet er: 
Fællesskab, idræt og motion i et stof-og alkoholfrit miljø - hvor trivsel og sundhed styrkes med 
ligesindede. Ved manglede forpligtelse kan lokalforeningen melde sig ud af paraplyorganisationen 
RECOVERY BULLS Danmark, og mister dermed retten til at benytte RECOVERY BULLS navnet. 

 
8.4 Det er bestyrelsens opgave: 
- At arbejde på at skaffe midler til foreningens drift, herunder at skaffe midler til at ansætte en 
lønnet frivilligkoordinator. 
- At sørge for opkrævning af kontingent fra lokalforeningens medlemmer. 
- At ansætte og afskedige frivillige koordinator 
- At sørge for at indholdet i konceptet for ”RECOVERY BULLS” efterleves. 

 
8.5 (STEDNAVN) Kommune kan udpege en repræsentant, hvis de ønsker dette, som kan 
deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret. 

 
8.6 Herudover kan bestyrelsen indkalde medlemmer til at udføre konkrete ad hoc opgaver. 

 
8.7 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 
8.8 Valgperiode for bestyrelsen er 2 år. 

 
8.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
8.10 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelsen finder sted skriftligt med mindst 8 dages varsel 
med angivelse af en dagsorden. 

 
§ 9 Tegningsregler 

 
9.1 lokalforeningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab 

 
9.2 Ved enhver disposition over fast ejendom dog af den samlede bestyrelse. 



§ 10 Vedtægtsændringer 
 
-10.1 Ændringer af vedtægterne kræver vedtagelse på lokalforeningens generalforsamling med 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
-10.2 Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen. 

 
§ 11 Stiftelse og opløsning 

 
11.1 Stiftelsen af en lokalforening skal godkendes af RECOVERY BULLS Danmarks hovedbestyrelse, 
der skriftligt skal tiltræde sin godkendelse med RECOVERY BULLS vedtægter, formål og 
retningslinjer. 

 
-11.2 Forslag om lokalforeningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
generalforsamling, hvortil lokalforeningens medlemmer med brev eller via elektronisk post og ved 
offentliggørelse i dagspressen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 

 
-11.3 Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsningen. 

 
-11.4 I tilfælde af lokalforeningens opløsning tilfalder foreningens midler en eller flere foreninger, 
der arbejder for bedre livsvilkår for socialt udsatte i (STEDNAVN) Kommune. 


