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1. Navn, adresse og stiftelsesdato
1.1. Landsforeningens navn er Landsforeningen Talentspejderne.
1.2. Landsforeningens hjemstedsadresse er Hagenstrupparken 11, 8860 Ulstrup.
1.3. Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, der er stiftet
den 27. december 2010.

2. Formål (Basisydelsen)
2.1. Landsforeningens formål er gennem mentoring at støtte og vejlede unge, som er i risiko for ikke at kunne
påbegynde eller fuldføre en ungdomsuddannelse. Landsforeningen vil gennem et målrettet arbejde etablere
partnerskabsaftaler med interesserede kommuner, samt etablere lokalforeninger, hvor dette er muligt.
Landsforeningen skal fungere som paraplyorganisation for lokale talentspejderforeninger.
2.2. Målet for Landsforeningen er via partnerskabsaftaler at sikre opfyldelse af formålet, og at Talentspejdernes
basisydelse er i regnskabsmæssig balance.
Sekundært;
2.2.1. Søgning af puljer, sponsorater og fonde til støtte for arbejdet.
2.2.2. Projektadministration af fonds- og puljemidler til brug for basisydelsen og udviklingsprojekter.
2.2.3. Støtte og udvikling til nye og bestående foreninger i hele landet.
2.2.4. Oplysning og information om Landsforeningens arbejde.

3. Medlemmer
3.1. Som medlemmer af Landsforeningen kan optages lokalforeninger.
3.2. Nye lokalforeninger skal godkendes af Landsforeningens bestyrelse, ligesom bestyrelsen skal godkende
anvendelsen af navnet Talentspejderne efterfulgt af kommunens navn. Landsforeningens bestyrelse skal endvidere
godkende lokalforeningers vedtægter. Medlemmer af Landsforeningen er forpligtiget til at respektere og overholde de
på Landsforeningens generalforsamlinger vedtagne beslutninger.
3.3. Landsforeningens bestyrelse forpligtiger sig til at udlevere etableringsmappe og -materialer som opstartshjælp i
forbindelse med etablering af nye lokalforeninger.
3.4. Medlemmer af Landsforeningens bestyrelse er medlem direkte af Landsforeningen.
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4. Generalforsamling
4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, der vælger en bestyrelse jf. pkt. 5.2. Generalforsamlinger
afholdes fortrinsvis i Østjylland.
4.2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udløb af kalenderårets anden kvartal.
4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings beslutning, bestyrelsens beslutning, eller
når det kræves af revisor, eller når der af 50 pct.af Landsforeningens medlemmer skriftligt kræves behandling af et
bestemt emne.
4.4. Indkaldelse skal ske med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
skal ske senest 2 uger efter, at kravet er kommet frem og skal afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget.
Dagordenen skal minimum indeholde punkterne 1, 2 og 5 jf. vedtægternes punkt 4.8.
4.5. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling via mail ved meddelelse til
lokalforeninger og landsforeningens bestyrelse.
4.6. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
4.7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest en uge
før generalforsamlingens afholdelse.
4.8. Dagsordenen for Landsforeningens ordinære generalforsamlinger skal som minimum omfatte følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmeudvalg.
3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
4.9 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Hvert stemmeberettiget medlem har én
stemme.
4.10. Mødeberettigede på Landsforeningens generalforsamlinger er alle medlemmer.
4.11. Stemmeberettigede på Landsforeningens generalforsamlinger er medlemmer jf. pkt. 3.1. og pkt. 3.4.
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5. Bestyrelsen og Landsforeningens sekretariat.
5.1. Landsforeningens overordnede ledelse varetages mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse.
Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for alle aktiviteter i Landsforeningen og vil via formanden og næstformanden (
formandsskabet) agere som dialogpartner til sekretariatschefen i Landsforeningens sekretariat i forekommende
problemstillinger.
Planlægning af udviklingsaktiviteter med handleplaner m.v. sker tillige i nært samarbejde mellem sekretariatschefen,
formandsskabet og den øvrige bestyrelse. Bestyrelsen mødes hver anden måned og om fornødent hyppigere.
Dagsordensansvarlig er formanden i samarbejde med sekretariatschefen.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres referat fra møderne. I referatet beskrives hvad der passerer og besluttes på
såvel bestyrelsesmøder som på generalforsamlinger. Der udarbejdes et kort beslutningsreferat fra gang til gang.
Referatet skal godkendes af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde. Referaterne skal være tilgængelige på
foreningens adresse til fri afbenyttelse af de enkelte medlemmer.
5.2. Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer, hvoraf de 7 er på valg. Den til en hver tid siddende
sekretariatschef, som ansættes af bestyrelsen, er født medlem af bestyrelsen og varetager den daglige ledelse med
reference til den samlede bestyrelse jf. pkt. 5.1., herunder de administrative opgaver, bogføring og regnskab m.v.
Én repræsentant udpeget af og blandt ansatte konsulenter og koordinatorer i landssekretariatet, er ligeledes født
medlem af bestyrelsen.
7 medlemmer vælges på generalforsamlingen, hvoraf op til 4 bestyrelsesmedlemmer kan vælges som repræsentanter
fra lokalforeningerne.
I tillæg hertil vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges så vidt muligt blandt lokalforeningens
medlemmer.
5.3. Formanden og bestyrelsens øvrige valgte medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af
bestyrelsens øvrige valgte medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
5.4. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst
12 uger, indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode,
konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand.
5.5. Bestyrelsen vælger en formand og eventuelt en næstformand af sin midte og konstituerer sig med en kasserer,
som kan være medlem af bestyrelsen.
5.6. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der beskriver bestyrelsens ansvarsområder og kompetencefordeling
over for medlemmerne og sekretariatet. I tilknytning til forretningsordenen udarbejdes strukturel indsatsplan, der
danner grundlag for en årlig handleplan for foreningens, sekretariatets og bestyrelsens arbejde jf. pkt. 5.1.
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6. Økonomi
6.1. Alle medlemmer er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Landsforeningen
forestår opkrævning af kontingentet, og kontingentindtægterne indgår i Landsforeningens regnskab.
6.2. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.
6.3. Landsforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges for et år ad
gangen.
7. Tegningsret og hæftelse
7.1. For foreningens økonomiske forpligtigelser hæfter til enhver tid alene foreningens eventuelle formue. De enkelte
medlemmer og lokalforeninger har således ingen økonomiske forpligtelser over for foreningens økonomiske
forvaltning.
7.2. Landsforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede
bestyrelse. Køb og salg af fast ejendom, gældsætning samt hæftelse for beløb, der i Landsforeningens samlede
normale økonomi er usædvanlige, skal altid godkendes af den samlede bestyrelse. Det samme gælder overførsel af
penge fra Landsforeningen til dennes medlemmer. Bestyrelsen kan meddele de nødvendige post-, giro- og
bankfuldmagter til kassereren, den person, der er ansvarlig for Landsforeningens sekretariatsfunktion og andre
personer, som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura.
8. Eksklusion
8.1. Medlemmer kan ekskluderes, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på
en generalforsamling med dette punkt på dagsorden. Eksklusion kan ske, hvis et medlem modarbejder
Landsforeningens formål. Ligeledes kan eksklusion ske, hvis kriterierne i pkt. 3.2 ikke overholdes.
9. Ophør
9.1. Landsforeningen kan nedlægges, såfremt mindst 2/3 af en generalforsamlings stemmeberettigede medlemmer
stemmer for dette på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger.
9.2. Landsforeningen ophør skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen på begge generalforsamlinger, for at
Landsforeningens ophør kan behandles.
9.3. Besluttes det at nedlægge Landsforeningen, skal Landsforeningens formue uddeles til almennyttige formål.
10. Vedtægter
10.1. Vedtægterne kan ændres, såfremt 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer for dette.
10.2. Vedtægtsændringerne skal være et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagsorden, for at
vedtægtsændringen kan behandles. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne sammen med
indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. december 2010 i Århus.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6. maj 2013.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. september 2019.
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