Vedtægter For Tistrup Cykel Motion.
§ 1.
Navn og hjemsted:
Klubbens navn er TISTRUP CYKEL MOTION (TCM). Klubben har hjemsted i
Varde Kommune.
§ 2.
Formål:
Klubbens formål er med grundlag i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde at
øge og samle interessen for motionscykling i form af landevejscykling, spinning og
MTB-cykling.
§ 3.
Medlemmer:
Alle, som har interesse for motionscykling af den ene eller anden art. Som medlem
forudsættes, at man indbetaler kontingent for indeværende sæson. Klubben skal have
min. 5 betalende medlemmer og ledes af en bestyrelse.
§ 4.
Kontingent:
Kontingent foreslås af bestyrelsen som fremlægger den til vedtagelse på den årlige
generalforsamling. Kontingentet betales senest til anførte dato på opkrævningen.
Har et medlem ikke betalt kontingent til tiden efter anmodning fra kassereren, sendes
en ny opkrævning. Er der ikke betalt inden 14 dage herfra, vil vedkommende blive
slettet som medlem.
Nye medlemmer har 1 måneds prøvetid inden de melder sig ind i klubben. Man skal
være betalende medlem for at få klubtilbud.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i februar
måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller
hvis mere end halvdelen af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes
med 14 dages skriftlig varsel. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år og som har betalt
forfaldne kontingenter.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse af regnskab og budget
d) Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse, herunder
vedtægtsændringer
e) Fastsættelse af kontingent
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til foreningens bestyrelse
g) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
h) Evt.
Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger og valg
sker skriftlige.
§ 6.
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor der vælges 2 i ulige og 3 i lige
år.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen og formanden
vælges af bestyrelsen.
§ 7.
Økonomi
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på general-forsamlingen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse
med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af det
modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for
virksomheden.
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af
den nødvendige kassebeholdning.
§ 9.
Revision
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at
beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens
bestemmelser.
§8.
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en
af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§10.
Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne
stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Varde Kommune, før de er gyldige,
for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 9.
Klubbens ophævelse
Klubbens eventuelle ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt
ekstraordinær generalforsamlingen, hvor der kræves mindst halvdelen af de
fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling,
hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.
Eventuel kassebeholdning skal tilfalde almennyttige formål i Varde kommune.
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