Vedtægter for Todbjerg-Mejlby
Idrætsforening
Motion

§1
Afdelingens formål er ved motionsidræt og andet kulturelt virke at fremme den enkelte og fælleskabets
sundhed og trivsel.

§2
Afdelingen er tilsluttet TMIF og undergivet TMIF´vedtægter.

§3
Som aktrive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

§4.1
Afdelingen ledes af bestyrelsen, der består af:
a. Formand
b. Kasserer
c. 0-6 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest 14 dage efter generalforsamlingen
§4.2
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Halvdelen er på valg i lige år, og anden halvdel i ulige år.
§4.3
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 15 år.

§5
Bestyrelsen kan når særlige forhold taler derfor nedsætte eller fritage et medlem for kontingent.
Bestyrelsen har vedtaget, bestyrelsesmedlemmer og trænere fritages for kontingent.
Da trænerne modtager løn, er deres børn ikke fritaget for kontingent.

§6
Afdelingens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke eprsonligt for de for
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med den respektive formue.

§7
Afdelingen medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formuer eller udnyttelse af nogen art.

§8
Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts, april måned og annonceres
på hjemmesiden og det lokale blad samt opslag mindst 14 dage før.

§8.1
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
§8.2
Stemmeret på genralforsamlingen har aktive medlemmer. Passive medlemmer kan deltage i
generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret.
§8.3
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et
medlem samt ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettige, stemmer
for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem ønsker det.
§8.4
Der føres referat over vedtagende beslutninger, og dette underskrives af dirigenten og formanden.

§9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Forventet budget
5. Behandling af forslag
6. Valg af bestyrelse i henhold til §4
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Evt.

§10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftlig forslag herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. Den skal
indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§11
Afdelingen tegnes af formanden eller kassereren.

§12
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.

§13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§14
Der føres referat over vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen er altid beslutningsdygtig.

§15
Afdelingens regnskabsår går fra 01.01. til 31.12.

§16
Ophører afdelingen med at eksistere, tilfalder dens formue og materialer TMIF.

Nærværende vedtægter er vedtaget på stigende generalforsamling den 6. marts 2008.
Revideret den 8. april 2010.
Revideret den 20. april 2017.

