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VEDTÆGTER 
FOR  

THY MOTOR SPORT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NAVN OG FORMÅL 
§1 Klubbens navn er THY MOTOR SPORT(TMS). Klubben er tilknyttet Dansk Automo-

 bil Sports Union (DASU), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Motor Union  
         (DMU), og skal i det hele følge  disse paraplyorganisationers vedtægter og fore- 
 skrifter. 
 Foreningens hjemsted er Thisted Kommune 
 
§2 Klubbens formål er: 

a: Varetagelse af de motorkørendes fælles interesser, såvel over for 
offentligheden, som myndighederne. 

b: At skabe sympati for motor sagen og at fremme færdselssikkerheden, 
ved blandt andet at virke for hensynsfuld kørsel. 

c: Ved konkurrencer af forskellig art, at afprøve medlemmernes køre- 
færdigheder. 

d: Ved motorudflugter, arrangementer med mere, at virke for et godt 
kammeratskab. 

e: Ved samarbejde med andre motorklubber at skaffe medlemmerne de 
fordele, som dette betyder. 

 
Medlemskab: 

 
§3 Klubben består af medlemmerne af 3 underafdelinger, som hver dækker sit 

område indenfor motorsporten: 
O/R: Orientering/rally 
K: Karting 
MC:  Motorcykelsport 

 
Som medlem i underafdelingerne - og dermed hovedafdelingen, kan optages enhver  

 motorkørende, eller motorinteresseret, såfremt bestyrelserne skønner at intet er til 
hinder herfor. 
Bestyrelserne kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller skader hoved- eller 
underafdelingernes interesser, eller på anden måde modarbejder klubben ved 
ukammeratlig eller uværdig adfærd ved løb, konkurrencer og lignende. 

 
§4 Ved optagelse af medlemmer i et kalenderår, betales kontingent for hele 

kalenderåret. 
Kontingentet består af henholdsvis kontingent til under og hovedafdelingerne samt  
kontingent til overordnede organisationer, jævnfør §1. Kontingentet til hoved-          
afdelingen må ikke overstige det laveste underafdelingskontingent. 
Kontingentet til overordnede organisationer fastsættes af disse organisationer på 
disses repræsentantskabsmøder. 
Æresmedlemmer er kontingentfri fra året efter deres udnævnelse, dog skal et Aktivt 
æresmedlem betale differencen mellem et alm. medlemskab og et aktivt 
medlemskab hos DASU. 

 
Kontingentet til hovedafdelingen udgør 40% af det kontingent, som de enkelte  
underafdelinger fastsætter på den årlige generalforsamling jævnfør nedenfor. 
Dog minimum 40% af næstlaveste kontingent. 
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Såfremt kontingentet ikke er betalt inden 1.februar i det år det gælder for, sendes 

 der medlemmet en påmindelse. Er kontingentet herefter ikke betalt inden 3 uger  
slettes medlemmet. 
For at opnå stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingentet for indeværende 
år være betalt. 
Stemmeretten sker ved personligt fremmøde i den afdeling, som man har tilhørs- 
forhold til, eller har løst licens i. 

 
Bestyrelse, regnskab med videre: 

 
§5 THY MOTOR SPORT ledes af en hovedbestyrelse, som består af 6 personer. Der 

udpeges 2 personer + 1 suppleant fra hver af de 3 underafdelinger. 
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og andre poster, efter eget 
skøn. 
Hovedbestyrelsens opgave består i at repræsentere klubben ved møder i de over- 
ordnede organisationer samt at køre hjemmesiden økonomisk og administrativt. 
Ved afstemninger i hovedbestyrelsen er det ved stemmelighed formandens stemme 
der er afgørende. 
Hovedbestyrelsens driftsomkostninger betales ved kontingenter fra de 3 afdelinger. 
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, jævnfør nedenfor. 

 
§6 De 3 afdelingsbestyrelser består af minimum 5 personer, som vælges på 

generalforsamlingen. 
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer 
og andre poster efter eget skøn. 

 
De 3 afdelinger har deres egne vedtægter, som respekterer hovedafdelingens 
vedtægter samt overordnede organisationers vedtægter.  
De enkelte underafdelinger hæfter selv for et eventuelt underskud. 

 
§7 Hjemmesidens overskud hensættes på særkonto, hvor underafdelingerne kan søge 

om tilskud. Tilskuddet skal anvendes til uddannelse af medlemmerne efter  
ønsker og behov, samt til klublederkurser efter behov. 
Der kan også søges om penge til andre formål. 

 
§8 a)   Regnskabet for hoved- og underafdelingerne følger kalenderåret og de 

       reviderede regnskaber fremlægges på generalforsamlingen. 
b)           Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 

   bestyrelsesmedlem. Ved optagelse/pantsætning af fast ejendom tegnes                                                                                                           
  foreningen af den samlede bestyrelse. 
c)  Der påhviler ikke foreningens medlemmer  nogen hæftelse for de    

forpligtigelser, der påhviler foreningen 
 
 

Generalforsamlingen: 
 
§9 Ordinær generalforsamling i såvel hoved- som underafdelinger afholdes inden 

 udgangen af februar måned. 
 

Generalforsamlingen er klubbens øverste                     
myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. 
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Indkaldelse til ordinær og eventuel ekstraordinær generalforsamling skal finde sted 
med mindst 2 ugers varsel enten skriftlig, via e-mail, på klubbens hjemmeside eller 
ved annoncer i lokale blade. 
 
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet dog være betalt. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen/ 
-erne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.  Eventuelle forslag til       
vedtægtsændringer behandles kun på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 
 
Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre mindst 5 medlemmer begærer   
skriftlig afstemning. Valg til bestyrelserne sker dog skriftligt. Beslutninger tages ved 
almindelig stemmeflerhed. 
Ved vedtægtsændringer skal der dog være mindst 2/3 majoritet for ændringen blandt 
det samlede antal fremmødte. 

 
§10 Generalforsamlingen indledes med fællesmøde, hvor der vælges dirigent for  

hovedafdelingens generalforsamling med følgende dagsorden: 
 
a: Valg af dirigent  
b: Formandens beretning 
c: Forelæggelse af regnskab ved kassereren 
d: Indkomne forslag 
e: Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter 
f: Eventuelt 

 
Herefter anviser dirigenten mødested for underafdelingerne, der herefter afholder  
generalforsamling med følgende dagsorden 

 
a: Valg af dirigent 
b: Formanden beretning 
c: Forelæggelse af regnskab ved kassereren 
d: Indkomne forslag 
e: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 
f: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
g: Fastsættelse af kontingent til underafdelingen 
h: Eventuelt 

 
§11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hoved- 

bestyrelsen eller en af underafdelingens bestyrelse, når denne finder det nødvendigt 
eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring 
herom, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ved ekstra- 
ordinær generalforsamling indkaldt på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne, 
skal mindst 75% af underskriverne være til stede og heraf een motivere forslaget. 
I modsat fald kan generalforsamlingen ikke åbnes og udgifterne vil være at udrede 
af de indvarslede medlemmer. For indkaldelse til og afstemning ved ekstraordinær 
generalforsamling gælder samme regler, som ved ordinær generalforsamling. 
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Opløsning: 

 
§12 Opløsning af klubben skal ske ved en generalforsamlings beslutning, dog skal 

mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemme herfor. Er generalforsamlingen ikke 
beslutningsdygtig indkaldes ny generalforsamling, der uanset det mødte antal 
er beslutningsdygtig. 
I tilfælde af deling af klubben tilfalder klubbens navn og bomærke O/R-afdelingen. 
Ved total opløsning af klubben hensættes klubbens midler til en eventuel efter - 
følgende motorsportsklub. 
Hvis en sådan klub ikke dannes inden 5 år tilfalder klubbens midler velgørende 
formål. 
Nedlægges en afdeling, henfalder dennes formue til hovedafdelingen. 
I tilfælde af opløsning af Kart afdelingen skal det af medlemmerne af TMSK ejede 

 baneanlæg Thy Karting Center, beliggende Lufthavnsvej 9, 7730 Hanstholm  
 overdrages til Hovedafdelingen, såfremt denne accepterer overdragelsen. 

Thy Karting Center er opført på lejet areal, og såfremt lejemålet ophører, er      
medlemmerne af TMSK forpligtiget overfor Thisted Kommune til at bringe arealet i 
samme stand som ved lejemålets indgåelse.  
I tilfælde af overdragelse af banearealet til Hovedafdelingen overtages denne  

 forpligtigelse overfor Thisted Kommune samt andre instanser ligeledes af  
 Hovedafdelingen. 
 
 
 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling juni 2021. 
 
 
 

Signeret af den nuværende bestyrelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Signeret af generalforsamlingens dirigent, den 26. juni 2021.    
 
 
 
 

 _______________________________________________ 
 
 

 


