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Vedtægter for TFC ERHVERV
§1

Stk. 1

Foreningen er stiftet den 17. maj 1998 under navnet TFC ERHVERV. Foreningens
hjemsted er Lerpyttervej 37, 7700 Thisted.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Thisted kommune.

Stk. 3

Foreningens formål er:
- at fremme og styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og fodboldklubben TFC,
- at give økonomisk støtte til TFC´s elitearbejde
- at danne et netværk mellem medlemmerne af TFC ERHVERV.

Stk. 4

TFC ERHVERV har ingen bemyndigelser og beføjelser overfor TFC´s dispositioner.
§2

Stk. 1

Som medlem kan optages enhver forening/virksomhed, offentlig institution/virksomhed
og privat person, der har interesse i foreningens formål.

Stk. 2

Bestyrelsen for TFC ERHVERV kan beslutte et maksimalt medlemstal. Når dette maksimale antal er opnået, skal der, efter bestyrelsens anvisninger, indføres venteliste.

Stk. 3

Et medlemskab giver adgangsret for 1 person. Det er muligt at tegne flere medlemskaber, og antallet af adgangsretter forøges i takt med antal medlemskaber. F.eks. giver 3
medlemskaber 3 adgangsretter.
§3

Stk. 1

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingent forfalder ved indmeldelsen. Herefter forfalder det årlige kontingent senest
den 1. februar for det pågældende år.

Stk. 2

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, og kan kun ske i perioden 1. oktober - 31.
december. Medlemmer der udtræder af foreningen har intet krav på refusion af kontingent eller andel i foreningens midler eller ejendele, og hæfter ikke for eventuel gæld
som foreningen måtte have pådraget sig.

Stk. 3

Bestyrelsen kan give mulighed for, at medlemmer kan invitere gæster til TFC ERHVERV´s arrangementer. Bestyrelsen fastlægger en pris pr. gæst.

Stk. 4

Det årlige overskud, udbetales efter Thisted FC’s anvisninger enten til moderklubben
Thisted FC og/eller TFC Elite A/S.

Stk. 5

Bestyrelsen er bemyndiget til efter Thisted FC’s anvisninger, at udbetale a conto beløb
til moderklubben Thisted FC og/eller TFC Elite A/S. A conto beløbet kan ikke overstige
det pågældende års forventede overskud.

§4
Stk. 1

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af TFC ERHVERV indgåede forpligtelser, og foreningen hæfter alene med sin formue.

§5
Stk. 1

Generalforsamlingen er TFC ERHVERV´s højeste myndighed.

Stk. 2

Den årlige generalforsamling afholdes inden 1. april hvert år i Thisted kommune.

Stk. 3

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til
samtlige medlemmer. Indkaldelsen sker pr. e-mail til en af medlemmet oplyst emailadresse eller på anden betryggende vis. Såfremt et medlem har oplyst foreningen
om sin e-mailadresse, er medlemmet forpligtiget til selv at oplyse foreningen om evt.
ændringer.

Stk. 4

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før denne afholdes.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter.
8. Evt.

Stk. 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Forslag vedtages ved simpelt flertal.

Stk. 7

På generalforsamlingen har hvert medlemskab 1 stemmer. Det er dog en forudsætning,
at man ikke er i restance 1 uge før generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et bestyrelsesflertal eller hvis 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling med dagsorden skal indkaldes senest 14 dage efter,
at kravet er fremsat og med et varsel på 14 dage.

Stk. 9.

Til beslutninger om ændring af denne vedtægt på en lovlig indkaldt generalforsamling
kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og
stemmer for vedtægtsændringen.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig efter § 5, stk. 9, 1. punkt, men 2/3 af de
fremmødte stemmer for forslaget, skal der inden 14 dage indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan vedtage vedtægtsændringen.

2.

§6
Stk. 1

Foreningen ledes at en bestyrelse på 5 personer. 1 person udpeges af fodboldklubben
TFC . Resterende 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad
gangen.
I stiftelsesåret vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, og der trækkes lod om, hvilke medlemmer der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år. Deres vælges ligeledes 2 suppleanter for
1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog er foreningens første regnskabsår fra
17. maj 1998 til 31. december 1998.

Stk. 3

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
§7

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses på en lovlig indkaldt generalforsamling, og kun når mindst
2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, og stemmer for opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men 2/3 af de fremmødte stemmer for
forslaget, skal der indkaldes inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan beslutte en opløsning.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning, fordeles foreningens midler og aktiver til TFC.

Thisted, den 10. december 2010
Som dirigent:

__________________________
Henrik Tinggaard

Bestyrelsen for TFC ERHVERV:
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