Vedtægter for Farsø Tri & Trim
Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015.

§ 1.
Foreningen navn og hjemsted:
Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM.
Foreningen er stiftet 21. marts 1991.
Hjemsted er Vesthimmerland Kommune.

§ 2.
Forenings formål:
Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb,
cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

§ 3.
Optagelse af medlemmer:
Stk. 1: Som aktiv eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver.

§4
Kontingent:
Stk. 1: Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: Kontingentet opkræves helårlig forud og skal betales på den angivne opkrævningsdato.
Stk. 3: Medlemmer indvalgt i bestyrelsen er friholdt for kontingent i den periode de sidder i
bestyrelsen. Friholdelsen er gældende for kontingent der endnu ikke er forfalden til betaling og for
husstandsmedlemskab.

§ 5.
Farsø Tri:
Stk. 1: Farsø Tri er en selvstændig afdeling under Farsø Tri & Trim.
Stk. 2: Farsø Tri skal være medlem af Dansk Triathlon Forbund og er underlagt forbundets love og
bestemmelser.
Stk. 3: Triathlonafdelingen styres af et udvalg på 3 personer. Én person udpeget af bestyrelsen for
Farsø Tri & Trim, blandt bestyrelsens medlemmer, og 2 personer valgt blandt triathlonafdelingens
medlemmer på den årlige generalforsamling.
Stk. 4: Kontingent i triathlonafdelingen svarer til den enhver tid gældende kontingent for Farsø Tri
& Trim + licens til Dansk Triathlon Forbund.
Stk. 5: Triathlonafdelingen har eget budget. Det årlige budget udgør minimum et beløb svarende
kontingentet indbetalt af afdelingens medlemmer.

§6
Udmeldelse – Eksklusion
Stk. 1: Som gyldig udmeldelse kræves, at udmeldingen sker skriftlig til foreningen med 14 dages
varsel, og at det pågældende medlem har betalt sin kontingent indtil udmeldelsesdato.
Stk. 2: Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8
dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog; at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for
eksklusionen. Et ekskluderet medlem kan optages som medlem igen, men i så fald kræves ligeledes
at 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for optagelsen.

§ 7.
Ordinær generalforsamling:
Stk. 1: Generalforsamling er med de indskrænkninger, som disse vedtægter forskriver, den højeste
myndighed i alle foreningsanliggender.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes med
mindst 8 dages varsel via klubbens formidlingssted.
Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse; skal være bestyrelsen i
hænde seneste 5 dage før generalforsamlingens afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.
Stk. 4: Stemmeret har alle aktive medlemmer der har været medlem af foreningen i de sidste 2
måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten kan kun
udøves ved personligt fremmøde.

§8
Dagsorden:
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 2 medlemmer til triathlonudvalget.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

§ 9.
Generalforsamlings ledelse m.v:
Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent; der ikke må være medlem af bestyrelsen; til at lede
forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal; jfr. dog §8,
§15 og §16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra ét
stemmeberettiget medlem, afstemning og valg forgå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i referat fra generalforsamlingen.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er
fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 11
Bestyrelse - valg:
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovende.
Stk. 2: Bestyrelsen, der består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og
yderligere 3 medlemmer, vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling således at
der efter tur afgår skiftevis 3 eller 4 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3: Der skal vælges 2 suppleanter, de vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. Således at der afgår 1 suppleant hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 12
Konstituering - Tegningsret:
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde med formand, kasserer og sekretær. Samtidig udpeges bestyrelsens repræsentant i
Farsø Tri’s styrende udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. Dog § 6. I formandens forfald indtræder
næstformanden i hans sted.
Stk. 3: Over bestyrelsen forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved
økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kasserer. I alle sager, der
angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden,
næstformanden og kasserer i foreningen.

§ 13
Regnskab:
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status
pr.31. december til revisor.
Stk. 3: Driftsregnskab og status forlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisionspåtegning.

§ 14
Revision:
Stk. 1: På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor, jfr. § 8.
Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdninger.

§ 15.
Vedtægtsændringer:
Stk. 1: Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§ 16.
Foreningens opløses:
Stk. 1: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på én i dette øjemed særlige indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer
er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her
tilstrækkeligt.
Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige
formål.
Stk. 3: Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale
fritids og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

