
TINGSTED BOLDKLUB'S 

FORÆLDRE- OG VENNEFORENING 
 

 

Stiftet den 2. oktober 1977 

 

Reviderede Love og Vedtægter 
 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Tingsted Boldklubs Forældre- og Venneforening Nykøbing F. 

 

§ 2 Foreningens formål 

Foreningens formål er at støtte klubbens ungdom. 

 

§ 3 Medlemmer 
Enhver, der har interesse i foreningens arbejde, kan optages som medlem. 

 

§ 4 Bestyrelse 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. Der afgår 2 medlemmer i lige år og 3 

medlemmer i ulige år. Det sjette medlem vælges af Tingsted Boldklub. 

 

Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer. 

 

Der vælges 2 suppleanter, hver for 2 år. Første gang sker ved lodtrækning, derefter afgang efter tur. 

 

Er et bestyrelsesmedlem udeblevet fra et bestyrelsesmøde eller arrangement flere gange uden grund kan 

bestyrelsen afgøre om vedkommende skal udgå af bestyrelsen og erstattes af suppleanten. 

 

§ 4 a 

Hvis et medlem af Tingsted Boldklubs bestyrelse er medlem af Tingsted Boldklubs Forældre og 

Venneforenings bestyrelse, kan dette medlem også repræsentere Tingsted Boldklub i Venneforeningen. 

 

§ 5 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes i januar kvartal hvert år. 

 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der er vigtige grunde hertil. 

 

Endvidere kan 25 medlemmer - ved skriftlig begæring til bestyrelsen - kræve indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

Indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne 

senest 14 dage før ved annoncering for at generalforsamlingen kan være lovlig. 

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal se ud som følger: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf.§4 

Valg af suppleant 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf.§4 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Eventuelt 
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Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal – uanset det mødte antal medlemmer. 

 

§ 6 Vedtægtsændringer 
Ændringer af vedtægter kan kun ske ved forslag stillet til bestyrelsen, som skal foreligge disse ved 

generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse med stemmeflertal. 

 

§ 7 Ophævelse af foreningen 
Ved ophævelse af foreningen tilfalder eventuel formue og andre værdier Tingsted Boldklub. 

 

Reviderede vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2010. 


