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Vedtægter for Thy Motor Sports 

MC-afdeling 
  

 

  

  

§1  Navn og hjemsted.   
Stk.1. Foreningens navn er  

Thy Motor Sport´s MC afdeling (TMS-MC)  

- En afdeling af Thy Motor Sport.        

Stk.2. Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.  

Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Motor Union (DMU), som er hovedorganisation. 

  

§2  Formål.  
Stk.1. Foreningens formål er:  

a. Formålet med TMS-MC er, inden for TMS´s vedtægter, at varetage 

medlemmernes sportslige interesser i bredest mulig forstand.  

b. Ved konkurrencer og øvrige arrangementer, at virke for et godt kammeratskab 

c. Ved samarbejde med andre MC klubber, at skaffe medlemmerne de fordele, som 

dette betyder. 

d. At sikre et godt samarbejde med de øvrige afdelinger i TMS og skabe et godt 

miljø på tværs af disse. 

  

§3  Medlemskreds  
Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, 

samt har interesse for Road Racing og/eller motorcykelsport i al almindelighed.  

Stk.2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.  

Stk.3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et  

           regnskabsår. 

Stk.4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves          

           i 1. kvartal af regnskabsåret. 

Stk. 5. Alle medlemmer af TMS-MC anmeldes til TMS over for Danmarks Motor Union (DMU), som  

            medlemmer af denne hovedorganisation. 

            TMS repræsenterer TMS-MC i alle forhold over for DMU, herunder også ved repræsentant-                     

            skabsmøder o.l. 

Stk. 6. Kontingentet for det efterfølgende år, fastsættes af TMS-MC på dennes årlige generalforsam- 

            ling. Kontingentet indeholder kontingent til overordnede organisationer samt til hovedafdelin- 

            gen (TMS), Størrelsen af denne fastsættes efter reglerne i TMS´s vedtægter. 

            Kontingentet opkræves og betales for et helt år. 

  

§4  Generalforsamlingen  
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset  

           det fremmødte antal medlemmer. 

           Generalforsamlingen aftales og afvikles/koordineres med hovedafdelingen (TMS) 

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og  



2  

  

            afholdes i forbindelse med den ordinære indkaldte generalforsamling i TMS.  

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der forinden har betalt  

           forfaldent kontingent.  

           Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter  

6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Eventuelt  

  

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7  

           dage før generalforsamlingen. 

           Eventuelle forslag om vedtægtsændringer, jf. hovedafdelingens vedtægter. 

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, med mindre mindst 5 

           medlemmer begærer skriftlig afstemning.   

           Valg til bestyrelsen sker dog skriftligt.  

           Beslutninger tages ved almindelig stemme flertal. 

           Ved vedtægtsændringer, skal der dog være 2/3 majoritet for ændringerne, blandt de frem- 

           mødte. 

 

§5  Ekstraordinær generalforsamling  
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen (TMS) eller  

           af TMS-MC´ bestyrelse., når bestyrelserne finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 

           1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden og 

           i sådanne tilfælde skal mindst 75% af underskriverne være til stede og heraf én 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 generalfor- 

           samling gælder samme regler, som ved ordinær generalforsamling. 

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage..  

  

§6  Foreningens daglige ledelse  
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 (eller 7 medlemmer), der  

           vælges for 2 år ad gangen. Derudover vælges 2 suppleanter. 

           I lige år afgår henholdsvis 2 (eller 3 medlemmer), og i ulige år afgår henholdsvis 3 (eller 4  

           medlemmer). Ved stemmelighed tæller formandens stemmer som værende 2 stemmer.  

           Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelses- 

           møde. 

           Der skal vælges 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 1 (3) øvrige 

           medlemmer.                            

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningens daglige drift i overensstemmelse med nærværende 

           hovedafdelingen (TMS) og foreningens (TMS-MC) vedtægter samt generalforsamlingens 
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           beslutninger.  

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og 

           arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.  

Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.  

           Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, 

           eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I  

           sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens 

           kundskab. 

Stk.6. En suppleant indtræder i bestyrelsen, såfremt en bestyrelsesmedlem træder ud af  

           bestyrelsen i sin valgperiode. Suppleantens indtræder i bestyrelsen i resten af den 

           fratrådte medlems valgperiode. 

Stk.7. TMS-MC afdelingens forhold reguleres i øvrigt efter vedtægterne for TMS hovedafdelling.  

  

§7  Økonomi, regnskab og revision  
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.  

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren.   

Stk.4. Foreningens medlemsregister føres af hovedafdelingens (TMS) kasserer  

Stk.5. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.  

Stk.6. TMS-MC afdelingen arbejder selv med at finde sponsorer til egne arrangementer i årets løb. 

Stk.7. TMS-MC afdelingen kan frit søge om tilskud i hovedafdelingen (TMS) til uddannelse af  

            løbsledere, klubledere og andre tilskud efter egne ønsker. 

Stk.8. Hovedafdelingen (TMS) er ansvarlig for at finde 1 hovedsponsor til alle under- 

           afdelinger, og alle underafdelinger skal respektere de kontraktslige forhold, som bliver 

           aftalt med hovedsponsoren. 

 

  

§8  Tegningsregler og hæftelse  
Stk.1. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til alene (eller formand + næstformand eller kasserer), at 

           tegne bestyrelsen ved indgåelse af gældsforpligtelser og andre retslige bindende dokumenter, 

           ved i hvert tilfælde at udstede skriftlig fuldmagt med beskrivelse af, hvad fuldmagten gælder. 

           Til varetagelse af den daglige drift, kan bestyrelsen give kassereren og betroede medlemmer  

           fuldmagt vedrørende konti i pengeinstitutter samt til at kvittere for indgående beløb og 

           lignende. 

           Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 

           bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom 

           tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.  

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer (TMS-MC) nogen personlig hæftelse for de 

           gældsforpligtelser, der påhviler foreningen.  

  

§9  Vedtægtsændringer  
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor  

          ændringsforslaget fremgår af dagsordenen, jf. §4 stk. 7. 

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på,  

             Medmindre anden ikraftsættelsesdato/år bliver besluttet på generalforsamlingen.  
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§10  Opløsning  
Stk.1. Opløsning af foreningen (TMS-MC) kan kun ske, ved en til formålet indkaldt general- 

           forsamlings beslutning, hvor mindst 2/3 af TMS-MC´s medlemmer er til stede, og hvor der 

           mindst er 2/3 stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi 

           mindre end 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalfor- 

           samling til afholdelse tidligst 14 dage efter den ordinære generalforsamling. 

           Den ekstraordinære generalforsamling er herefter beslutningsdygtig, uanset det frem- 

           mødte antal medlemmer, idet der dog skal være mindst 2/3 stemmers majoritet for op- 

           løsning af TMS-MCafdelingen, blandt det samlede antal fremmødte. 

Stk.2. I tilfælde af opløsning, tilfalder TMS-MC´s formue hovedafdelingen (TMS).     

  

§11  Datering  
Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling, den ______________2021. 

  

 

Dirigentens underskrift.  

 

  

___________________________________________  


