Vedtægter
For
Tjørnelyparkens Idrætsforening
§1

Foreningens navn er Tjørnelyparkens Idrætsforening, stiftet den 12. november
1974. Hjemsted i Greve Kommune.

§2

Foreningens formål er at fremme idrætten, motionstanken og fremme
sammenholdet blandt foreningens medlemmer.

§3

Foreningen er tilsluttet Roskilde Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening og
dermed undergivet amtsforeningens vedtægter.

§ 4a

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig
nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

§ 4b

Bestyrelsen kan, når der foreligger særlig grund dertil, udelukke et medlem.
Den ekskluderede kan fordre sin udelukkelse forelagt til afgørelse på den
førstkommende generalforsamling, på hvilken han har ret til at være til stede under
sagens behandling.

§5

Bestyrelsen består af en formand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer, der
vælges for ét år ad gangen. Yderligere vælges en suppleant for ét år ad gangen.
Bestyrelsen leder og repræsenterer foreningen i alle anliggender, udfører
generalforsamlingens beslutninger og forvalter foreningens aktiver.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem af foreningen.

§6

Til varetagelse af de specielle interesser for de forskellige idrætsgrene, der ønskes
dyrket, kan nedsættes særlige udvalg af bestyrelsen. Udvalgene kan ikke økonomisk
forpligte bestyrelsen uden dennes samtykke.

§7

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling hvert år.

§8

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen
hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen
udover kontingent.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

§9

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal og skal
bekendtgøres skriftligt med mindst otte dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde
senest fire dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender ved
simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved afstemninger om
lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for
denne.
Udtrykker blot ét medlem ønske derom, skal skriftlig afstemning finde sted.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 10

På den
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse i henhold til § 5
Valg af suppleant
Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Eventuelt

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst otte
dages varsel, samt når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom
med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet
herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 12

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. I økonomiske anliggender af
formand og kasserer i fællesskab.

§ 13

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at
over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.

§ 14

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

§ 15

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og kassereren har pligt til at føre et
detaljeret regnskab og forevise såvel dette som foreningens kassebeholdning så ofte
revisionen måtte forlange det.
Kassereren må ikke ligge inde med større kontante beløb. Hvad der ikke er
nødvendigt til foreningens daglige drift skal indsættes på en bankbog, hvorpå der
kun kan hæves med formandens og kassererens underskrifter i forening.

§ 16

Valg af suppleant og revisorer og revisorsuppleant sker for ét år ad gangen.

§ 17

Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 18

Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted ved to på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger, hvor 2/3 af deltagerne stemmer herfor (se
indkaldelse § 11).
Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen,
skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Såfremt opløsning af foreningen vedtages, skal eventuelle midler og effekter tilfalde
idræts- og ungdomsarbejdet i Greve Kommune.

Således vedtaget den 5. maj 1977
Rettet 8. marts 2007

