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VEDTÆGTER FOR ”KOLLEKTIV TRAFIK FORUM” 
(Tidl.: Fællesudvalget for kollektiv trafik ) 
Vedtaget på årsmødet 5. april 2006 i Roskilde 
 
 
§1 Navn 
Foreningens navn er ”Kollektiv Trafik Forum”. 
 
 
§2 Formål 
Kollektiv Trafik Forum har til formål at støtte medlemmernes daglige arbejde 
gennem udveksling af erfaringer på møder, ved informationsvirksomhed, og 
ved deltagelse i udviklingsprojekter o. lign. 
Aktiviteterne i Kollektiv Trafik Forum er alene rådgivende og vejledende. For-
eningen kan ikke på medlemmernes vegne tage stilling til politiske spørgs-
mål. 
 
 
§3 Medlemskab 
Virksomheder, myndigheder, organisationer eller andre juridiske personer, 
som beskæftiger sig med planlægning eller drift af kollektiv persontrafik eller 
tilknyttede opgaver, kan optages som aktive medlemmer af Kollektiv Trafik 
Forum. 
Andre enkeltpersoner, virksomheder, myndigheder, organisationer m.v. med 
professionel interesse for kollektiv trafik kan optages som støttemedlemmer 
af Kollektiv Trafik Forum. 
Medlemskab løber indtil det opsiges. Udmeldelse og opsigelse kan kun ske til 
et kalenderårs udløb. 
 
Initiativudvalget kan ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningens 
formål, eller som er i ét års restance med det opkrævede kontingent. Eksklu-
sionen kan af det ekskluderede medlem forelægges førstkommende årsmøde. 
 
 
§4 Ledelse: 
Kollektiv Trafik Forum ledes af et initiativudvalg, bestående af foreningens 
formand, og yderligere 6 medlemmer. Initiativudvalget konstituerer sig ved 
valg af en næstformand.  
Initiativudvalget tilrettelægger og disponerer foreningens aktiviteter i over-
ensstemmelse med formålsparagraffen.  
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§5 Tegningsregler 
Formanden for Kollektiv Trafik Forum kan på Initiativudvalgets vegne indgå 
bindende aftaler med tredjemand.  
Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og ét af de øvri-
ge medlemmer af Initiativudvalget i forening. 
 
 
§ 6 Årsmøde 
Kollektiv Trafik Forum holder ordinært årsmøde hvert år i april måned. Eks-
traordinært årsmøde kan indkaldes når formand og næstformand eller en 
fjerdedel af medlemmerne ønsker det. 
 
På det ordinære årsmøde vælges formand og seks yderligere medlemmer til 
initiativudvalget. Der vælges én suppleant til initiativudvalget samt en revi-
sor og en revisorsuppleant.   
 
Det ordinære årsmøde fastsættes kontingentsatserne for aktive medlemmer 
og støttemedlemmer. 
 
Årsmøde indkaldes med mindst én måneds varsel pr. brev til alle aktive 
medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for årsmødet. 
 
Forslag fra medlemmerne til behandling på årsmødet skal være initiativud-
valget i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. 
 
Når årsmødet er lovligt indkaldt, er det beslutningsdygtigt uanset antallet af 
fremmødte medlemmer. 
 
På årsmødet har hvert aktivt medlem én stemme. Støttemedlemmer har tale-
ret på årsmødet men ikke stemmeret. 
 
Alle beslutninger på årsmødet sker ved almindeligt stemmeflertal.  
 
 
§7 Foreningens økonomi 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Initiativudvalget fremlægger på årsmødet et revideret regnskab for det fore-
gående år til godkendelse. 
Initiativudvalget fremlægger på årsmødet et budget for det kommende regn-
skabsår til godkendelse. 
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§8 Vedtægtsændringer, foreningens opløsning 
Ændringer i denne vedtægt kan kun foretages, hvis skriftligt forslag til den 
ændrede tekst er rundsendt til alle aktive medlemmer mindst 14 dage før 
årsmødets afholdelse. 
 
Beslutning om foreningens opløsning kræver beslutning på to på hinanden 
følgende årsmøder, hvor der på det første årsmøde kræves 2/3 flertal og på 
det følgende årsmøde almindeligt stemmeflertal. 
 
§9 Ikrafttræden 
Disse vedtægter træder i kraft 5. april 2006 
 


