§ 1. Foreningens navn.
Foreningens navn er Tingsted Boldklub, Guldborgsund kommune.
§ 2. Formål.
Det er Tingsted Boldklubs formål at tilbyde sportsinteresserede mulighed for at
dyrke fodbold samt med udgangspunkt i fodbold at udvikle medlemmernes evne og
lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
Det er Tingsted Boldklubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne
kan dyrke fodbold eller anden sport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det
sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til Tingsted Boldklub.
§ 3. Medlemskreds.
Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens
formål.
§ 4. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. Der afgår
henholdsvis 3 og 2 medlemmer årlig. Første gang sker det ved lodtrækning,
derefter følger afgang efter tur.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer.
Der vælges 2 suppleanter, hver på 2 år, hvoraf den ene afgår årlig. Første gang sker
ved lodtrækning, derefter følger afgang efter tur. Endvidere vælges der en
revisorsuppleant for 2 år.
Er et bestyrelsesmedlem udeblevet fra et bestyrelsesmøde flere gange uden grund
kan bestyrelsen afgøre, om vedkommende skal udgå af bestyrelsen og erstattes af
suppleanten. Hele bestyrelsen kan, nar der ligger særlige grunde herfor, indgive
demission. Medlemmerne kan ligeledes give bestyrelsen et mistillidsvotum, når det
skønnes, at der ligger særlige grunde herfor. Hertil kræves dog, at mindst halvdelen
plus 1 medlem stemmer herfor.
§ 5. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes i januar
kvartal hvert år.
Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der senest
ugedagen forinden har betalt forfaldet kontingent. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Alle medlemmer er stemmeberettigede, dog er aldersgrænsen 18 år, så medlemmer
under 18 år skal/kan repræsenteres ved forælder/værge.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det skønnes, at
der er vigtige grunde hertil. Endvidere kan 10 aktive medlemmer, ved skriftlig
begæring til bestyrelsen, kræve indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske i en hvilken som helst
måned, nar det skønnes det er formålstjenligt. Medlemmerne skal være bekendt
med afholdelse af henholdsvis generalforsamling og ekstraordinær
generalforsamling senest 14 dage før, for at generalforsamlingen kan være lovlig.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal se sådan ud.
Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Punkt 2. Formandens beretning.
Punkt 3. Kassererens regnskabsaflæggelse.
Punkt 4. Indkomne forslag.
Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jfv. § 4. Valg af suppleanter.
Punkt 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jfv. § 4. Punkt 7. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal - uanset det
mødte antal medlemmer.
§ 6. Tegningsregler og hæftelser.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
medlem af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast
ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er bemyndiget
til at udpege en eller flere personer til at disponere over foreningens formue,
herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske
bankprodukter.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 7. Udelukkelse.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af personer, eller udelukke et medlem, som ved
sin adfærd eller på anden måde kan skade foreningen. Et medlem, som udelukkes
på grund af gæld eller andet misligholdt forhold, skat straks indberettes tit de
organisationer, hvortil klubben er tilsluttet.
§ 8. Vedtægtsændringer
Ændringer i lovene og vedtægter kan kun ske ved skriftlige forslag tilstillet
bestyrelsen eller af bestyrelsen, som så skal fremlægge disse ved de ordinære eller
ekstraordinære generalforsamlinger til drøftelse. Vedtagelse af lovændringer
forudsætter, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
§ 9. Ophævelse af foreningen.
Ved ophævelse af foreningen tilfalder eventuel formue og andre værdier en anden
sportsforening i Tingsted. Findes en sådan ikke, beslutter bestyrelsen hvilket
almennyttigt formål aktiverne skal tilfalde.
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