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§1: Formål 
TO-MU.DK er en almennyttig forening, der ønsker at samle, uddanne og koordinerer. Det er desuden TO-MU.DK´s formål at 
udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig samt tage medansvar i fritids & kulturarrangementer og andre relevante 

samfundsopgaver. 
 

§2: Navn og Hjemsted  
TO-MU.DK, har hjemsted i Jylland & på Fyn.  
 

§3: Medlemskab af gruppen TO-MU.DK 
 

Foreningens medlemssammensætningen består af: 
Civile personer som har gennemgået kursuset ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5. må foretage færdselsregulering når 
politiet har givet tilladelse. 
 

Der findes 5 typer medlemskaber, hvor det er muligt for special uddannet trafikofficial at være medlem, derudover er 
det muligt for alle over 15 år at være medlem, samt et medlemskab for virksomheder og foreninger: 
 

a. Ordinært medlemskab: 
 

• At personerne har gennemgået et kursus som trafikofficial ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5. 

• At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel. 

• Man skal benytte uddannelsen mindst 2 gange om året, eller på et opfriskende kursus. 

• Har stemmeret til Generalforsamlinger. 
 

 

b. Hjælper medlemskab – 1 dags medlemskab. 

• At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel. 

• Man skal være fyldt 15 år. 

• Har ikke stemmeret til Generalforsamlinger. 
 

c. Medlemskab af interessegrupper. 

• Virksomheder kan være medlem. 

• Foreninger kan være medlem. 

• Har stemmeret til Generalforsamlinger Har 1 stemme pr. forening / virksomhed uanset antal 
medlemskaber, har mulighed for at indstille 1 person til bestyrelsen. 

 
d. Medlemskab via KFUM-spejderne Munkebjerg Distrikt & Midtjydsk Kontrollør og vagt ApS. 

• Forpligtiger sig til bestyrelsesarbejde. 

• Har stemmeret til Generalforsamlinger. 
 

e. Event medlemskab – 1 dags medlemskab. 

• At personerne har gennemgået et kursus som trafikofficial ifølge BEK 295 af 23-4-2018 §5. 

• At have et godkendt førstehjælpsbevis der er under 5 år gammel. 

• Man skal benytte uddannelsen mindst 2 gange om året, eller på et opfriskende kursus. 

• Har ikke stemmeret til Generalforsamlinger. 
 

 

Medlemmer er forpligtet til at overholde TO-MU.DK´s vedtægter og leve op til formålsbestemmelser. 
 

Alle medlemskaber skal løbende vandel godkendes af den siddende bestyrelse. 
 

§4: Indmeldelse 
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket / formular som findes på hjemmesiden: WWW.TO-MU.DK  
Der skal endvidere ved indmeldelsen vedhæftes kopi af relevante dokumenter, afhængig af medlemstypen. 
Når man melder sig ind i TO-MU.DK, accepterer man samtidig, at TO-MU.DK kan bruge billeder fra arrangementer, til intern 
og ekstern brug. 
 

§5: Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt enten via mail – eller ved at slette sin profil på hjemmesiden: WWW.TO-MU.DK 
Ved udmeldelse vil persondata blive slettet senest 30 dage efter udmeldelsen. 
 

§6: Kontingent 
Der er et årlig kontingent for medlemmer i følge §3, medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen 
fastsatte kontingent.  
Det årlige kontingent forfalder til betaling 15. januar.   
Nye medlemmer skal indbetale ved indmeldelse, som er gyldig for indeværende regnskabsår. 
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§7: Restance 
Restancer skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 
Kontingent skal være indbetalt på forfaldsdatoen. 
Herefter kan der fremsendes rykker og er denne ikke betalt indenfor tidsfristen, udmeldes medlemmet automatisk. 
 

§8: Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for TO-MU.DK, 
eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, som findes i TO-MU.DK formåls beskrivelser. 
 

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden flertallet af bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
I disse tilfælde skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

 
§9: Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, Bestyrelsen kan indkalde til generalforsamling. 
 

a. Tidspunkt for generalforsamling: 
1. Generalforsamlingen afholdes senest før udgangen af Marts hvert år. 

 

b. Varsling af generalforsamling: 
1. Der skal indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 
2. Indkaldelsen skal ske på følgende medier: E-mail, hjemmeside samt de sociale medier der anvendes. 

 

c. Stemmeret: 
1. Medlemmer med et ordinært medlemskab som har betalt kontingent for indeværende periode, har stemmeret. 
2. Medlemskab af interessegrupper har stemmeret, dog kun en stemme pr. forening / virksomhed. 
3. Medlemskab via KFUM-spejderne Munkebjerg Distrikt & Midtjydsk Kontrollør og vagt ApS, har stemmeret. 
4. For at kunne stille op til bestyrelsen, skal der være mindst 5 andre medlemmer der anbefaler opstilling. 
5. For at blive valgt ind i bestyrelsen vandels godkende nye bestyrelsesmedlemmer. 
6. Alle stemmer er personlige, kan ikke overdrages. 
7. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. 
8. Der skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på 

generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg. 
 

d. Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse. 

4. Godkendelse af regnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv. 
7. Diskussion af indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 

e. Ekstraordinær generalforsamling 
1. Bestyrelsen kan indkalde til generalforsamling. 
2. Hvis 60 % af stemmeberettiget medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

 

§10: Bestyrelsen 
 

a. Bestyrelsens sammensætning: 
1. Består af maximalt 7 personer, der skal til enhver tid være en formand samt en kasser. 
2. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, uden stemmeret. 
3. Efter endt valg konstituerer bestyrelsen sig selv. 
4. Hvert bestyrelses medlem har 1 stemme. 
5. I tilfælde af stemmelighed, har Formanden 2 stemmer. 
6. KFUM spejderne Munkebjerg Distrikt disponerer over 1 - 2 pladser i bestyrelsen. 
7. Midtjydsk Kontrollør og vagt ApS disponerer over 1 - 2 pladser i bestyrelsen. 

 

b. Valgperiode: 
Formand & Næstformand er på valg hvert 2 år forskudt fra hinanden. Formand lige år, Næstformand ulige år. 
Andre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. 

  

c. Suppleanter: 
Der kan vælges optil 2 suppleanter til bestyrelsen, suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen. 

 

d. Bilagskontrollanter 
Der skal vælges 2 billagskontrollanter iblandt foreningens medlemmer, eller der kan vælges et revisionsfirma. 
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§11: Økonomi 
a. Regnskab: 

Regnskabsperioden følger kalenderåret. 
Det er den siddende bestyrelse som godkender regnskabet. 
 

b. Bilagskontrollanter: 
Det er de valgte bilagskontrollanter, der foretager Bilagskontrol, eller der kan vælges et revisionsfirma. 

 
c. Tegningsregler 

Der skal til enhver tid være 2 medlemmer fra bestyrelsen som skal acceptere udgiftsposter, den ene skal være 
enten Formanden eller Næstformanden. 
Det er kun kasserer eller kasserer suppleanten der kan foretage udbetalinger.  

 

§12: Revision  
Der skal foretages revision, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 60 % af de stemmeberettigede ønsker 
det. Revision kan udføres af billagskontrollanter, eller eksternt revisionsfirma.  
 

§13: Persondata 
Vi opbevarer:  

• Navn 

• Adresse 

• Telefon nummer 

• E-mail  

• evt. en kopi at trafikofficial beviset & førstehjælpsbeviset. 
 

§14: Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, forslag til vedtægtsændring skal være formanden i henne 
senest 30 dage før generalforsamlingen. Et flertal af bestyrelsen skal godkende vedtægtsændringerne. Samt der skal på 
generalforsamlingen være mere end 60% af de fremmødte stemmeberettigede der stemmer for ændring af vedtægterne.  
 

§15: Opløsning 
Bestemmelse om TO-MU.DK´s opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling.  
 

Hvis opløsningen af TO-MU.DK er grundet oprettelse eller sammenlægges af anden selvstændig forening eller foreninger, 
kan det bestemmes på den ekstraordinære generalforsamling at eventuel fast ejendom, materialer og løsøre kan overgå til 
en sådan forening eller foreninger. 
 

Eller den siddende bestyrelse kan vælge at op til 3 nonprofit foreninger skal dele TO-MU.DK's aktiver og værdier.  
 
 
 
 
 

Underskrift: 
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