Vedtægter for
Thyholm Idrætsforening.

§1
Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening".
Foreningen er stiftet i 1931.
Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune.
Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

§ 2 (Tilhørsforhold)
Foreningen er tilsluttet DGI - JBU - JHF - VVBK

§ 3 (Formål)
Foreningens formål er:
- at skabe muligheder for at både indbyggere og turister i Struer Kommune k an dyrke deres
fritidsinteresser under sociale og trygge vilkår, til gavn for den enkeltes og fællesskabets sundhed
og trivsel.
- at skabe organisatoriske forudsætninger for efterspørgslen på idrætslige og andre kulturelle
aktiviteter, kan dyrkes indenfor foreningens rammer
- at udvikle, optage og uddybe de idrætslige og kulturelle aktiviteter, der konstateres et behov for på
Thyholm og Jegindø
- at skabe muligheder for udvikling af fremtidens ledere og opinionsdannere.

§ 4 (Medlemmer)
Stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages alle børn, unge og voksne som vedkender sig
nærværende vedtægter.
Stk. 2 Som passive medlemmer kan optages alle børn, unge og voksne som vedkender sig
nærværende vedtægter
Stk. 3 Indehavere af forældremyndigheden til medlemmer under 16 år, samt deltagere i
Forenings ”præmiespil”, har samme rettigheder som passive medlemmer.
Stk. 4 Ind- og udmeldelse kan ske hos udvalgsformændene.

§ 5 (Eksklusion)
Stk. 1 Foreningen kan ekskludere et medlem under følgende forhold:
- medlemmet er i mere end 1 måneds restance, og at det har fået 7 dages varsel skriftlig.
- at medlemmet udviser grov usportslig optræden.
- at medlemmet udviser manglende evne eller vilje til at efterleve nærværende vedtægter.
- når medlemmet, efter bestyrelsens vurdering, udviser foreningsskadelig virksomhed.
Stk. 2 Der kræves 2/3 flertal i bestyrelsen for eksklusion af et medlem.
Stk. 3 Det ekskluderede medlem kan få sin eksklusion forelagt til behandling på den
førstkommende generalforsamling.
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§ 6 (Ledelsen)
Stk. 1 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af:
a. Formand som vælges i ulige år.
b. Kasserer som vælges i lige år.
c. Sekretær som vælges i lige år.
d. Formand for Støtteforeningen, som vælges i ulige år.
e. Formændene for håndbold, fodbold og volleyball. (Se § 7)
Stk. 2 Bestyrelsen skal afholde mindst 1 møde i kvartalet, samt efter behov. Bestyrelsen fastsætter
i øvrigt sin egen forretningsorden.
Stk. 3 Foreningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af hovedformand ,
kasserer og sekretær. Forretningsudvalgets kompetence fastlægges af bestyrelsen
§ 7 (Stående udvalg)
Stk. 1 Foreningen har 5 stående udvalg
a. Forretningsudvalget
(Hovedformand, kasserer og sekretær)
b. TIF Støtteforening
(1 formand og TIF formand og kasserer)
c. Fodboldudvalget
(1 formand og 5 øvrige medlemmer)
b. Håndboldudvalget
(1 formand og 2 øvrige medlemmer)
b. Volleyballudvalget
(1 formand og 2 øvrige medlemmer)
Stk. 2 Foreningen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsætte udvalg for nye
aktiviteter.
Stk. 3 Bestyrelsen og udvalgene kan til enhver tid supplere sig selv med det nødvendige antal
ressourcepersoner.
Stk. 4 Udvalgene fastsætter deres egen forretningsorden
a. Forretningsudvalget afholder mindst 8 møder om året. Dagsorden og
beslutningsreferat sendes til bestyrelsens medlemmer.
b. Øvrige udvalg afholder mindst 4 møder om året, i øvrigt efter behov. Dagsorden
og beslutningsreferat sendes til forretningsudvalget.
Stk. 5 Forretningsudvalgets medlemmer har ret til at deltage i udvalgsmøderne, men uden
stemmeret.
Stk. 6 Fodboldudvalget sammensættes af et ungdoms- og et seniorudvalg. Ved stemmelighed
er formandens stemme den afgørende. )
Stk. 7 a. Forretningsudvalget vælges af generalforsamlingen.
b. Medlemmerne af aktivitetsudvalgene vælges af den pågældende aktivitets
stemmeberettigede medlemmer.

§ 8 (Repræsentantskabsmøde)
Stk. 1 Foreningen kan afholde repræsentantskabsmøde hvert år i oktober måned. Mødets formål er
at styrke og udvikle forenings målretning- og kvalitetsbevidsthed omkring aktiviteterne det
efterfølgende år.
Stk. 2 Mødet har ingen kompetence udover de for bestyrelsen og udvalgene vedtægtsbestemte, samt
det af generalforsamlingen pålagte.
Stk. 3 Medlemmerne i de stående udvalg skal deltage i mødet. Derudover kan bestyrelsen invitere
ressourcepersoner og midlertidigt nedsatte projektgrupper.
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§ 9 (Økonomi)
Stk. 1 Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter med dens
respektive formue.
Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover
kontingentforpligtigelsen.
Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
Stk. 4 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Senest den 15/1 afgiver bestyrelsen
driftsregnskab og status til revisoren.
Stk. 5 Kontingent fastsættes af udvalgene og skal godkendes af bestyrelsen. Indkomne kontingent
indgår i udvalgenes budget.
Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for det samlede budget og regnskab.
Stk. 7 Udvalgene er ansvarlige for udarbejdelse og overholdelse af udvalgsbudgettet.
Stk. 8 Aktivitetsudvalgene er ansvarlige for tegning af sponsorkontrakter. Bestyrelsen koordinerer
udvalgenes tegning af kontrakter, og kan når tegning strider mod nærværende vedtægter,
eller mod foreningens almindelige anerkendte holdning, gå imod tegning. Sponsorindtægter
tilfalder udvalget som tegner kontrakten.
Stk. 9 Foreningen tegnes ved underskrift af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele
prokura, dog ikke ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af
lån. Ved undertegning af sponsorkontrakt tegnes foreningen af udvalgsformanden. Stk. 10
Foreningens midler må kun anvendes til de her vedtægtsbestemte idrætslige og andre
kulturelle formål.

§ 10 (generalforsamling)
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i marts måned, , og
Indkaldelse skal finde sted med 10 dages varsel
Stk. 2 Fodboldudvalget afholder generalforsamling i november. Indkaldes gennem
hjemmeside/infoskærme/årsberetning.
Indkaldelse skal finde sted med 10 dages varsel.
Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i h ænde
senest 5 dage før.
Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der til
eksklusion af et medlem, samt til ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for forslagene.
Stk. 5 Alle valg og afstemninger om vedtægtsændringer, skal foregå ved skriftlige afstemninger.
Øvrige afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre der stilles krav om skriftlig
afstemning.
Stk. 6 Forslag til kandidater fremsættes skriftligt.
Stk. 7 Ved afstemning om foreningens opløsning. (Se § 15)
Stk. 8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
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§ 11 (Valgbarhed)
Stk. 1 Valgbar til hovedformand og kasserer er ethvert aktivt og passivt medlem som er fyldt 20 år.
Stk. 2 Valgbar til øvrige bestyrelses- og udvalgsposter er ethvert aktivt og passivt medlem som er
fyldt 18 år.
Stk. 3 Hovedformand og kasserer kan ikke indvælges i de øvrige stående udvalg.
Stk. 4 Ved valg af ikke tilstedeværende medlemmer, skal der foreligge dirigenten skriftligt tilsagn.

§ 12 (Stemmeberettigede)
Stk. 1 Kun fremmødte har stemmeret.
Stk. 2 Ingen enkeltpersoner kan besidde mere end 1 stemme under fællesafstemningen, og 1 pr .
aktivitet man deltager i.
Stk. 3 Stemmeberettiget er følgende:
a. Ved valg af formand og kasserer:
Alle aktive og passive medlemmer.
b. Ved valg af udvalgsmedlemmer til fodbold -, håndbold - og volleyballudvalget:
Alle aktive medlemmer over 16 år som dyrker sin idræt under pågældende udvalg .
Passive medlemmer kan frit vælge hvilket aktivitetsudvalg stemmen skal anvendes
i.
c. Indehavere af forældremyndigheden til et medlem under 16 år skal anvende sin
stemme i det udvalg, under hvilket barnet dyrker sin idræt.

§ 13 (generalforsamlingen)
På en ordinær generalforsamling behandles følgende emner:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens årsberetning aflægges og stilles til debat.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer:
a. Ulige år Forretningsudvalgets formand
Håndboldudvalgets 2 medlemmer
Volleyballudvalgets 1 medlem
b. Lige år
Forretningsudvalgets kasserer og sekretær
Håndboldudvalgets 1 medlemmer
Volleyballudvalgets 2 medlemmer
c. Hvert år vælges 1 suppleant pr aktivitetsudvalg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
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§ 14 (Generalforsamling fodbold)
På fodboldudvalgets generalforsamling behandles følgende emner:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer:
a. Ulige år 3 medlemmer
b. Lige år 3 medlemmer
c. Hvert år vælges 1 suppleant
d. Regnskab godkendes på hovedgeneralforsamlingen
5. Eventuelt.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§15 (Ekstraordinær generalforsamling)
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes under en af følgende forudsætninger:
Stk. 1 Et flertal af bestyrelsen stiller krav herom, eller mindst 50 stemmeberettigede medlemmer
stiller krav herom, eller et flertal af repræsentantskabet stiller krav herom.
Stk. 2 Krav om ekstraordinær generalforsamling fremsættes skriftlig sammen med forslag til
dagsorden til formanden.
Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme retningslin jer som den ordinære
generalforsamling.

§ 16 (Foreningens opløsning)
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses når et flertal på 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2 Ophører foreningen med at eksistere, skal de af amtsforeninger m.fl. modtagne ejendele
leveres tilbage.
Stk. 3 Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue og midler idrætslig og anden kulturel
børne - og ungdomsvirke på Thyholm og Jegindø.
Stk. 4 Fordeling efter bestyrelsens bestemmelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2013
Ændring af § 7 Stk. 1 (Stående udvalg) vedtaget på generalforsamling den 15.
marts 2019
Ændring af §7 stk. 1 b Håndboldudvalget og § 13 stk. 5 a. og 5 b.
Håndboldudvalget på generalforsamling den 17. juni 2020.

Karen Borgholm
Dirigent
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