
Vedtægter  
 

§ 1 
 

Foreningens navn er:  
 

TuristAKtørerne i Sønderborg (TAKS) .  
 
Stiftet den 25. november 2009 
 
Hjemsted Sønderborg Kommune. 
 

§ 2 
Foreningens formål er: 

1. at samle alle turistaktører i Sønderborg Kommune med henblik på at styrke turisterhvervet i relation 
til Sønderborg Kommunes erhvervsaktiviteter som fastlagt i Erhvervsfremmepolitikken og 
Erhvervsfremmestrategien. 

2. at bakke op om turistmæssige tiltag primært i Sønderborg Kommune 
3. at stille kandidater til bestyrelsen i Sønderborg Erhvervs- og turistcenter (SET) 

 
Punkt 3 Ændres til: 
 

at arbejde for et meget synligt Sønderborg i Destination Sønderjylland samarbejdet. 
 
 
 

§ 3 
 
Som medlemmer kan optages alle turistaktører i Sønderborg Kommune, når de vedkender sig nærværende 
vedtægter. 
 
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder saglig grund dertil f.eks. at medlemmet modarbejder 
foreningens mål og virke. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling 
hvor medlemmet også har møde- og taleret. 
 
Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til 31. december. 
 
Ved stiftelsen overføres alle turistaktører, der er medlem af Ferieregion Sønderborg automatisk til 
Turistaktører Sønderborg. I forbindelsen med stiftelsen kan de overførte medlemmer udmelde sig med 3. 
måneds varsel til 28. februar 2010. 
 
Flg, fjernes:  
 
”Ved stiftelsen overføres alle turistaktører, der er medlem af Ferieregion Sønderborg automatisk til 
Turistaktører Sønderborg. I forbindelsen med stiftelsen kan de overførte medlemmer udmelde sig med 3. 
måneds varsel til 28. februar 2010.” 
 

 
 
 
 



§ 4 
  

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad 
gangen. Første år er to på valg efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Valgbar er ethvert medlem. 
 
Foreningen kan ad hoc etablere og opløse udvalg, fora og klynger for at varetage specielle faglige og 
branchemæssige interesser. 
  

§ 5 
 

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
 
Foreningens aktiviteter afstemmes og tilrettelægges sammen med SET. 
 
Ændres til: 
 
Foreningens aktiviteter afstemmes og tilrettelægges efter Destination Sønderjyllands aktiviteter. 
 

§ 6 
 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede 
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 
 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.  
 
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 
 

§ 7 
 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af april 
måned, dog senest inden afholdelse af generalforsamling i SET, og indkaldes via mail med angivelse af 
dagsorden med mindst 14 dages varsel. 
 
Ændres til:  
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af  
april måned, og indkaldes via mail med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 28 dage før. 
 
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.  
 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til 
udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for 
forslaget. 
 
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 
 
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 
 



§ 8 
 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
 
1.) Valg af dirigent 
2.) Aflæggelse af beretning og orientering om fremtidige planer, herunder særskilt orientering om SET 
3.) Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4.) Behandling af indkomne forslag 
5.) Fastsættelse af kontingent 
6.) Valg af : a. Bestyrelsesmedlemmer 

b. kandidat til bestyrelsen i SET som A medlem 
c. kandidat/er til bestyrelsen i SET som B medlem 

 d. 1 Suppleant 
 e. 1 Revisor 
 f. 1 Revisorsuppleant 
7. Eventuelt        
 
Ændres til: 
 
1.) Valg af dirigent 
2.) Aflæggelse af beretning og orientering om fremtidige planer 
3.) Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4.) Behandling af indkomne forslag 
5.) Fastsættelse af kontingent 
6.) Valg af :  a. Bestyrelsesmedlemmer 
  b. 1 Suppleant  
  c. 1 Revisor 
  d. 1 Revisorsuppleant 
7. Eventuelt                                                                   
                                                                                                                   

§ 9 
 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når 
mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal 
indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 
 
 
 

§ 10 
 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og næstformand, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 
 

§ 11 
 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

§ 12 
 

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 
 

 



§ 13 
 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste 
møde. 
 

§ 14 
 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 

§ 15 
 

1.) Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære 
generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 9 ). 

 
2.) Ophører foreningen at eksistere, tilfalder foreningens formue Sønderborg Kommune til turistmæssige 

formål. 
 
 
Ovennævnte er de gældende vedtægter for TAKS: 
 
Dato:   2/10-13        
 
Vedtægterne redigeret til ekstra ordinær generalforsamling: Dato: 8/6-15 
 
Bestyrelsen for TAKS: 
 
______________________ 
Charlotte Weis 
 
______________________ 
Susanne Iversen 
 
______________________ 
Theodor Knudsen 
 
______________________ 
Torben Kylling Pedersen 
 
______________________ 
Henrik Kragh 
 


