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VEDTÆGTER FOR THY MOTOR SPORTS 

GO-KART AFDELING 

THY MOTOR SPORT KARTING 
 

 

§1.  Thy Motor Sports (TMS) Kart afdeling (TMSK) er den ene af tre afdelinger under TMS. 

TMSK er forpligtet til at følge de overordnede vedtægter for TMS. Som medlem af TMSK 

optages personer, som har interesse for kartsporten eller banesport i almindelighed. 

 

§2. Alle medlemmer af TMSK anmeldes af TMS over for Dansk Automobil Sports Union 

(DASU) som medlemmer af denne hovedorganisation. TMS repræsenterer TMSK i alle 

forhold over for DASU, herunder også ved repræsentantskabsmøder o.l. 

  

§3. Formålet med TMSK er, inden for TMS´s vedtægter at varetage medlemmernes sportslige 

interesser i bredest mulige forstand, og på økonomisk forsvarlig vis at drive den af TMSK 

ejede Thy Karting Center beliggende på lejet jord på Lufthavnsvej 9, 7730 Hanstholm. 

 

 Medlemmer af TMSK er bekendt med forpligtelsen til – i fald Thy Karting Center 

nedlægges, af hvad grund det så end måtte være – at reetablere arealet inden dette igen 

overdrages til Thisted Kommune.  

 

§4. Kontingentet for det efterfølgende år fastsættes af TMSK på den årlige generalforsamling. 

Kontingentet indeholder kontingent til DASU samt til hovedafdelingen TMS, og størrelsen 

fastsættes efter reglerne i TMS’s vedtægter. Kontingentet betales helårligt, og er gældende 

fra betaling og til udgangen af kalenderåret. 

 

§5. TMSK´s indtægter og udgifter føres alle i TMSK´s regnskab, og skal år for år balancere 

eller være med positiv indtjening til TMSK. 

 

 Indtægter for TMSK er primært kontingent, tilskud fra TMS, løbs- og sponsorindtægter, 

offentlige tilskud og medlemmernes betaling for træning på banen m.v. 

 

 Udgifter for TMSK er primært udgifter til drift og vedligeholdelse af Thy Karting Center, 

ejendomsudgifter i øvrigt, udgifter i forbindelse med løb, udgifter til uddannelse af officials 

og andre udgifter efter generalforsamlingens vedtagelse.  

 

 

§6. TMSK ledes af en bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer incl. underafdelingens 

formand, og som alle vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  

Antallet af bestyrelsesmedlemmer bestemmes af generalforsamlingen. Ud over 

bestyrelsesmedlemmer vælges to suppleanter ved hver generalforsamling. I lige år afgår 

henholdsvis 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen, og i ulige år afgår henholdsvis 3 eller 4 

medlemmer af bestyrelsen. Genvalg er muligt.   

 

 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, som skal indeholde bestemmelse om, at 

ved stemmelighed tæller formandens stemme som værende 2 stemmer. 

 

§7. Generalforsamling afholdes i forbindelse med den ordinære indkaldte generalforsamling i 

TMS. 
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§8. En suppleant indtræder i bestyrelsen for det udtrædende medlems resterende valgperiode. 

 

§9. TMSK afdelingens forhold reguleres i øvrigt efter vedtægterne for  TMS hovedafdeling. 

 

§10. Bestyrelsen og medlemmer i TMSK eller TMS hæfter ikke personligt for gældsforpligtelser 

indgået på TMSK vegne. 

 

§11. TMSK tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog bemyndige 

formanden til at tegne bestyrelsen ved indgåelse af gældsforpligtelser og andre retslige 

bindende dokumenter, ved i hvert enkelt tilfælde at udstede skriftlig fuldmagt med 

beskrivelse af, hvad fuldmagten gælder. 

 

§ 12. Opløsning af TMSK kan udelukkende ske ved en til formålet indkaldt generalforsamlings 

beslutning, hvor mindst 2/3 af TMSK’s medlemmer stemmer er til stede, og hvor der 

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

end 2/3 af medlemmer er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til 

afholdelse tidligst 14 dage efter den ordinære generalforsamling. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling er herefter beslutningsdygtig, uanset det fremmødte 

antal medlemmer, idet der dog skal være mindst 2/3 stemmers majoritet for opløsning af 

Kartafdelingen blandt det samlede antal fremmødte. 

 

§13. I tilfælde af opløsning af TMSK tilfalder Thy Karting Center TMS.  

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 2. februar 2008 og ændret den 26. juni 2021på den 

ordinære generalforsamling. 

 

 

 

 

 

Dirigentens underskrift: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      


