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VEDTÆGTER 
for 

MentorTaskForce 
 

CVR: 36 24 52 98 
 

Pr. 20. marts 2018 
 
 
 
 

§ 1. 
Navn: 

 

Foreningens navn er "MentorTaskForce". 

 

 

§ 2. 
Formål: 

 

Gruppens målsætning er at bidrage til en effektiv og positiv udvikling for de aktuelle mentees og virksomheder 

og dermed at styrke vækstmulighederne for erhvervslivet på Fyn. 

Dette sikres ved, at der i hver enkelt match opnås kontinuitet mellem opgaver og kompetencer samt mellem 

mentor og mentee. 

 

 

§ 3. 
Medlemmer: 

 

Medlemmer af MentorTaskForce er interessenter i mentorarbejdet. 

 

 

§ 4. 
Hæftelse: 

 

MentorTaskForce kan ikke optage lån eller købe på kredit, hvorfor intet medlem hæfter for gæld i foreningen. 

 

 

§ 5. 
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Generalforsamling: 

 

Generalforsamlingen er MentorTaskForce´s øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år 

inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller 

når mindst 30% af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad 

der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger indkaldes ved skriftlig meddelelse/E-

mail til medlemmerne med 14 dages varsel. 

 

 

§ 6. 
Dagsorden: 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

1.Valg af dirigent og referent 

2.Bestyrelsens beretning. 

3.Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab og status. 

 

4.Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant. 

6.Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. 

7.Forslag til budget, herunder kontingentfastsættelse for det kommende år. 

8.Eventuelt. 

 

Forslag, som ønskes forelagt på en ordinær generalforsamling af foreningens medlemmer, må skriftligt være 

tilstillet bestyrelsen inden udgangen af december måned eller senest 14 dage før den ordinære 

generalforsamling. 

 

Forslag fra bestyrelsen samt forslag fra medlemmerne skal uddeles til foreningens medlemmer senest 7 dage før 

en ordinær generalforsamling og senest 14 dage før en ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

§ 7. 
 

Stemmeret og referat: 

 

På generalforsamlingen har hvert betalende medlem en stemme. Afgivelse af stemme kan i alle tilfælde ske ved 

et medlems personlige fremmøde eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt.  

Over forhandlingernes forløb føres en protokol, hvori tillige alle vedtagelser og beslutninger indføres. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflerhed. 

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog, at 2/3 af stemmerne i henhold til 

foranstående er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af stemmerne 

ikke repræsenteret, men forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden 
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udløbet af 4 uger en ny ekstraordinær generalforsamling, og forslaget kan her vedtages, uanset de fremmødtes 

antal, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen om vedtægtsændringen. 

Enhver vedtaget vedtægtsændring skal fremgå i et nyt komplet dokument, der erstatter det tidligere dokument. 

Efter en vedtægtsændring skal bestyrelsen offentliggøre det nye komplette gældende dokument til samtlige 

medlemmer. 

 

 

§ 8. 
Bestyrelse: 

 

Foreningens bestyrelse består af 3-6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne fungerer 2 år ad gangen. Genvalg 

kan finde sted for 2 perioder. Hvert år vælges til bestyrelsen 1 suppleant for en 2-årig periode. 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer. Eventuelt vederlag til kassereren 

fastsættes af bestyrelsen. 

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen 

ønsker det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at udføre forud beskrevne opgaver. 

Ligeledes kan bestyrelsen etablere et sekretariat til at varetage de administrative rutiner. Sekretariatet kan være 

lønnet. 

Alle beslutninger og vedtagelser indføres i en forhandlingsprotokol. Mindre beslutninger aftales via e-mail og 

gemmes som dokumentation. 

 

§ 9. 
 

Tegning: 

 

Udadtil forpligtes MentorTaskForce ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede 

bestyrelse. 

 

 

§ 10. 
Bidrag: 

 

Størrelsen af de årlige bidrag, som det påhviler medlemmerne at betale, fastsættes af generalforsamlingen for 

et år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget. 

Bidrag betales, uanset om medlemmet deltager aktivt som mentor. Såfremt der i årets løb skulle indtræffe 

uforudsete nødvendige udgifter, er bestyrelsen berettiget til at ændre de af generalforsamlingen fastsatte bidrag 

og lade foretage opkrævning heraf. 
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Betales bidrag ikke inden udgangen af marts slettes medlemmet automatisk af MentorTaskForce´s liste og kan 

ikke deltage eller repræsentere MentorTaskForce. 

 

 

§ 11. 
Regnskab: 

 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Regnskabet skal være udarbejdet inden hvert års 10. januar og afleveret til foreningens revisorer, som 

gennemgår regnskabet og tilbagesender det til bestyrelsen i revideret stand senest den 15. januar. 

 

 

§ 12. 
Revision: 

 

Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Disse må ikke samtidig være 

medlemmer af bestyrelsen. 

 

 

§ 13. 
Formue: 

 

Medlemmerne har intet krav på udbetaling af deres andel i MentorTaskForce´s formue. Medlemmernes andel i 

foreningens formue kan ikke gøres til genstand for udlæg eller retsforfølgning for medlemmets 

gældsforpligtelser. 

 

 

§ 14 
Opløsning  

 
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, 
hvoraf den ene skal være ordinær. 
 
Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilbagebetales pro rata til dem der har indbetalt til 
MentorTaskForce i opløsningsåret. 

  
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2018  

 
 

Dirigent 
 
 

_________________________ 


