
§ 1 Foreningens navn er Todbjerg-Mejlby 

Idrætsforening. Samlingsmærket er T.M.I.F. 

Hjemsted er Århus Kommune.  

 

§ 2 Foreningens formål er ved  konkurrence- og 

motionsidræt og andet kulturelt virke at 

fremme den enkeltes og fællesskabets 

sundhed og trivsel.  

 

§ 3 Foreningen kan efter godkendelse på  

 generalforsamlingen nedsætte selvstændige 

afdelinger. Valgene sker i henhold til § 6 og 

§ 8.  

 

§ 4 Foreningen er tilsluttet de for  

 aktiviteterne nødvendige special forbund og 

dermed undergivet disses vedtægter.  

 

§ 5  

5.1 Som aktive medlemmer kan optages børn og 

voksne, når de vedkender sig nærværende 

vedtægter. Som passivt medlem kan optages 

enhver.  

 

5.2.  Et medlem, der handler imod foreningens 

love eller ved sin opførsel skader 

foreningens omdømme, kan  

  udelukkes efter hovedbestyrelsens  skøn.  

 

5.3. Udmeldelse af foreningen skal ske til  

  formanden for den pågældende afdeling.  

 

§ 6  

6.1.  Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der 

består af:  

a. Formand  

b. Næstformand  

c. Eventuelt 2 menige      

      bestyrelsesmedlemmer    

d. Kasserer  

e. Formændene for de i § 7 anførte       

selvstændige afdelinger.  

  

6.2.  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

Formanden ved genvalg hvert år.  

  

6.3.  Valgbar til hovedbestyrelsen er ethvert 

medlem, der er fyldt 18 år.  

  

§ 7  Foreningen består af følgende    

 selvstændige afdelinger: Fodbold, håndbold, 

badminton og gymnastik.  

  

§ 8  De selvstændige afdelinger fastsætter 

 selv deres vedtægter, der dog skal 

godkendes af hovedbestyrelsen.  

De råder selvstændigt under ansvar 

 over egne pengemidler og fører selvstændigt 

regnskab under ansvar over for den samlede 

hovedbestyrelse og afdelingernes 

generalforsamling.  

    

 Regnskabet skal aflægges til hoved  

 bestyrelsen halvårligt, hvis denne  ønsker 

det.   



§ 9  Hver afdeling betaler kontingent til   

  hovedforeningen pr. aktivt medlem.   

  Kontingent fastsættes hvert år på den   

  ordinære generalforsamling og betales  

  til hovedforeningen senest medio    

  december.  

  

§ 10  

10.1  Foreningens medlemmer, 

 afdelingsmedlemmer og 

bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke 

personligt for de for foreningen indgåede 

forpligtelser, for hvilke alene foreningen 

hæfter med dens respektive formue.  

  

10.2  Foreningens medlemmer har ikke nogen 

økonomisk forpligtelse overfor  

foreningen udover  

kontingentforpligtelsen.  

  

10.3  Foreningens medlemmer har ikke krav på 

nogen del af foreningens formue eller 

udbytte af nogen art.  

  

§ 11  

11.1  Foreningens øverste myndighed er   

 generalforsamlingen, der afholdes i  

 marts måned og annonceres lokalt  med 

mindst 14 dages varsel.  

  

11.2  Forslag, der ønskes behandlet på   

 generalforsamlingen, skal være    

 formanden i hænde senest 7 dage før selve 

generalforsamlingen afholdes.  

  

11.3  Stemmeret på generalforsamlingen  

 har de aktive, der er medlem af de i §7 

anførte afdelinger, samt medlemmer af 

tennisafdelingen. Passive medlemmer har 

taleret, men ikke stemmeret.  

Gyldigt medlemsbevis (eventuel   

 kontingentkvittering) for aktive og passive 

skal forevises mod   forlangende.  

  

11.4 På generalforsamlingen afgøres alle sager 

ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves, 

til udelukkelse af et medlem samt til 

ændring af nærværende vedtægter, mindst 

2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et 

medlem ønsker det.  

  

11.5  Der udarbejdes referat fra 

generalforsamlingen. Referatet 

underskrives af formanden og dirigenten.  

  



 

§ 12  På den ordinære generalforsamling 

behandles følgende:  

1. Valg af dirigent  

2. Aflæggelse af beretning  

3. Forelæggelse af revideret regnskab  

4. Behandling af forslag 

5. Fastsættelse af kontingent til 

hovedforeningen  

6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6 

Evt. valg af 2 suppleanter  

Valg af 2 revisorer 

Evt. valg af 2 revisorsuppleanter 

7. Evt.  

  

§ 13  Ekstraordinær hovedgeneralforsamling skal 

afholdes, når flertallet af hovedbestyrelsen 

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. Den skal ind  varsles i 

lighed med den ordinære 

 generalforsamling.  

  

§ 14  Foreningen tegnes ved underskrift af  

 formand eller kasserer. Dog ved køb,  

 pantsætning eller salg af fast ejendom   

 samt ved lån, af den samlede 

hovedbestyrelse.  

  

§ 15  Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin  

 forretningsorden og den udpeger en eller 

flere personer til de offentlige  

 myndigheder og andre aktiviteter end  

 de i § 7 beskrevne.  

§ 16  Formand, næstformand og kasserer 

 har ret til at overvære afdelingsmøderne, 

dog uden at have stemmeret.  

  

§ 17  Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at 

over halvdelen af bestyrelsen stemmer 

herfor.  

  

§ 18  Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøder.  

 

§ 19  Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 

31. december.  

Senest 15. februar afgives driftsresultat og 

status til revisorerne.  

  

§ 20  Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af 

deltagerne i 2 på hinanden følgende 

 ekstraordinære generalforsamlinger 

 stemmer herfor (se indkaldelse § 13). 

 Ophører foreningen med at eksistere, 

 skal dens formue og materialer anvendes til 

idrættens fremme i Todbjerg-Mejlby 

området.  

  

  



 

§ 21  Foreningen skal tilstræbe at    

  opretholde en minimum egenkapital   

  på DKK 50.000,- for at kunne    

  imødekomme uforudsete udgifter.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vedtaget den 23. marts 1987  

Ændringer vedtaget 18. marts 1991  

Ændringer vedtaget den 9. april 1997  

Ændringer vedtaget den 16. juni 1998  

Ændringer vedtaget den 25. april 2001  

Ændringer vedtaget den 25. april 2007  

Ændringer vedtaget den 21. april 2009  

Ændringer vedtaget den 10. marts 2016  

 

  


