VEDTÆGTER FOR VETERANSPORT I TIK
§ 1 Navn og hjemsted.
1.1
Afdelingens navn: Veteransport i TIK.
Afdelingens adresse: TIK-Klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup.
§ 2 Formål.
2.1
Afdelingens formål er at tilbyde, udvikle og gennemføre aktiviteter for deltagere fra 60 år og opefter. Det være sig idrætsbaserede motionsaktiviteter, samt sociale og kulturelle aktiviteter.
Der kan af bestyrelsen dispenseres fra ovennævnte alder.
§ 3 Organisation.
3.1
Veteransport i TIK er en juridisk og økonomisk selvstændig afdeling i hovedforeningen TIK. Afdelingen ledes af en bestyrelse og har egne vedtægter, der er godkendt af hovedforeningen og HøjeTaastrup Kommune.
3.2
Afdelingen og dens aktiviteter har forpligtelser og rettigheder i henhold til hovedforeningens vedtægter, generalforsamling, hovedbestyrelse og formandskab. Afdelingen betaler kontingent til hovedforeningen.
§ 4 Medlemmer.
4.1
Som aktivt medlem regnes de enkeltpersoner, der deltager i aktiviteterne og betaler kontingent til
afdelingen.
Som passivt medlem regnes de enkeltpersoner, der betaler kontingent til afdelingen.
Aktive og passive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
For at være valgbar til bestyrelsen, skal man have været medlem af afdelingen i mindst 3 måneder.
Foreninger, organisationer, klubber og virksomheder kan mod et særligt kontingent optages som
passive medlemmer uden stemmeret.
4.2
Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen ud fra det pågældende års
budget. Kontingentet, der er betaling for idrætsbaserede motionsaktiviteter, opkræves flere gange
om året og gælder for en aktivitetsperiode. Periodekontingentet er bindende, uanset medlemmet i
perioden måtte blive forhindret i at deltage i aktiviteten.
4.3
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af afdelingen, såfremt den finder grundlag for det. Eksklusionen effektueres, når mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for. Eksklusionen kan ankes til hovedforeningens generalforsamling til endelig afgørelse.
§ 5 Generalforsamlingen.
5.1
Ordinær generalforsamling er Veteransport i TIKs højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indvarsles ved
opslag i TIKs klubhus på Parkvej mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Medlemmer med stemmeret, jf. § 4, stk. 4.1, udøver stemmeretten ved personligt fremmøde.
Et medlem kan vælges til bestyrelsen, selvom vedkommende ikke er til stede på generalforsamlingen, såfremt der foreligger en skriftlig accept fra vedkommende.
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5.2
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for kommende år.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9. Valg af medlemsrevisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
5.3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Ved afstemning er simpelt flertal gældende – dog bortset fra vedtægtsændringer, hvor der kræves
2/3 flertal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt dirigenten eller en af de stemmeberettigede deltagere
forlanger det.
5.4
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede
medlemmer skriftlig indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden til bestyrelsen.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse i bestyrelsen og med et varsel på mindst 14 dage.
5.5
Der udarbejdes referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet tiltrædes og underskrives af dirigenten og referenten.
§ 6 Bestyrelsen
6.1
Afdelingens daglige anliggender varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
3 suppleanter vælges hvert år.
1 statsautoriseret eller registreret revisor vælges hvert år.
1 medlemsrevisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
Udover formand konstituerer bestyrelsen sig selv.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede.
Ved afstemning er simpelt flertal gældende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 7 Tegningsregler
7.1
Foreningen tegnes af formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
7.2
Tildeling af prokura vedtages af bestyrelsen.
§ 8 Regnskab.
8.1
Regnskabsåret for afdelingen er kalenderåret. Bestyrelsen foranstalter løbende regnskabsføring
og udarbejdelse af årsregnskab for afdelingen.
8.2
Bestyrelsen underskriver årsregnskabet, der revideres og underskrives af revisorerne.
Årsregnskabet fremlægges til orientering for medlemmerne i klubhuset senest en uge før generalforsamlingen.
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§ 9 Hæftelse.
9.1
Afdelingen hæfter kun med sin formue. Intet medlem i bestyrelsen eller afdelingen hæfter personligt overfor tredjemand ved lovlige trufne beslutninger.
§ 10 Vedtægtsændringer.
10.1
Til gyldig beslutning på generalforsamlingen om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de
afgivne stemmer på generalforsamlingen er for ændringerne.
§ 11 Opløsning af afdelingen.
11.1
Beslutning om afdelingens opløsning eller udtrædelse af hovedforeningen skal træffes på en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, i øvrigt jf. hovedforeningens vedtægter (§ 4).

Vedtaget på ordinær generalforsamling 17.02.2011.
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