Vedtægter for Tvis Håndbold
Vedtaget på generalforsamlingen 31. januar 2019

§1 Navn
Foreningens navn er Tvis Håndbold, der er hjemmehørende i Holstebro Kommune, er tilsluttet
Tvis Idræt og er forpligtet af bestemmelserne her. Tvis Håndbold er medlem af KFUM´s
Idrætsforbund i Danmark.

§2 Formål
Tvis Håndbold har til formål at skabe gode og sunde rammer omkring håndbold for
foreningens medlemmer. Tvis Håndbold er en forening, hvor der skabes gode vilkår for både
udøvelsen af elite- og breddehåndbold.

§3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages enhver, som vil respektere foreningens love. Indmeldelse sker
ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Udmeldelse skal foregå skriftligt og kan kun
accepteres, såfremt man ikke er i kontingentrestance.

§4 Kontingent
Kontingent for såvel aktive som passive medlemmer bestemmes af bestyrelsen. Bestyrelsen
kan endvidere træffe afgørelse om kontingentfrihed. Kontingentstørrelse, og -tidspunkt for
opkrævning, bestemmes af bestyrelsen.

§5 Udelukkelse
Efter beslutning fra bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning, konkurrence o.l.,
såfremt vedkommende er i kontingentrestance eller modarbejder klubben.
Et medlem af bestyrelsen udelukkes, såfremt vedkommendes liv og opførsel er i direkte strid
med foreningens formål og interesser. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når
særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
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§6 Deltagelse
Deltagelse i stævner, konkurrencer, opvisninger o.l., hvor foreningen ikke er hel eller delvis
arrangør, må kun finde sted, når bestyrelsens tilladelse i forvejen er indhentet.

§7 Årsmødet
Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Der indkaldes til ordinært Årsmøde senest 14
dage før, og der annonceres i lokalpressen. Ordinært Årsmøde afholdes hvert år før 1. marts.
Adgang til Årsmødet har alle foreningens aktive og passive medlemmer, der er fyldt 14 år og
ikke er i kontingentrestance samt forældre til medlemmer under 14 år, som har været medlem
af klubben i mindst 30 dage.
Stemmeret har foreningens aktive medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i
kontingentrestance, samt trænere, holdledere, medlemmer af bestyrelsen og udvalg.
Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Årsmødet vælger sin dirigent til at lede Årsmødet. Dirigenten må ikke være medlem at
bestyrelsen.
Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Såfremt 1 af de stemmeberettigede medlemmer
ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal
foregå skriftligt.
Årsmødets beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af Årsmødet optages i det
omfang, dirigenten bestemmer.

Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Beretning fra evt. udvalg.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til evt. udvalg.
8. Valg af medlem til bestyrelsen i TTH Holstebro.
9. Evt.
Det reviderede årsregnskab skal foreligge skriftligt til alle stemmeberettigede medlemmer.
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Forslag til behandling under punkt 5, 6 og 7 skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før
Årsmødet.

§8 Ledelsen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges således:
På Årsmødet vælges i ulige år formand for bestyrelsen og en sekretær.
I lige år vælges en kasserer.
De sidste 3 medlemmer er formanden og andet medlem af Sportsligt Udvalg,
samt formanden for Aktivitetsudvalget.
I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden er til stede.
Sportsligt Udvalg består af 4 - 6 medlemmer, 4 medlemmer vælges på Årsmødet, hvoraf
formand og 1 medlem vælges i lige år, sekretær og turneringsleder vælges i ulige år.
Bestyrelsen kan udpege yderligere 2 medlemmer.
Aktivitetsudvalget består af 4 - 6 medlemmer, 4 medlemmer vælges på Årsmødet, hvoraf
formand og 1 medlem vælges i ulige år, sekretær og 1 medlem vælges i lige år.
Bestyrelsen kan udpege yderligere 2 medlemmer.
Hvis formand for bestyrelsen eller kassereren udtræder inden valgperiodens udløb, indkaldes
til ekstraordinært Årsmøde med det formål at få valgt en ny, der så sidder det afgående
medlems periode ud.
Hvis sekretæren udtræder inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til at finde en ny i
udvalgene, hvori suppleanten så i stedet indtræder.
Hvis en af udvalgsformændene udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb
konstituerer udvalget sig selv med en ny formand, som så indtræder i bestyrelsen, hvorefter
suppleanten indtræder i udvalget.
Der vælges på Årsmødet 1 suppleanter for hvert udvalg. Disse vælges for 1 år ad gangen, og
sidder det afgående medlems valgperiode ud.
Udvalgsmedlemmer har ret til at møde op til bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret.
Stemmeret i bestyrelsen har dog et udvalgs medlem, hvis det møder frem i stedet for
udvalgsformanden.
Der skal føres protokol over bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
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Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af
såvel formanden som kassereren.
Der kan på Årsmødet vælges udvalg til varetagelse af enkelte opgaver eller idrætsgrene.

§9 Elitesamarbejde
Tvis KFUM (nu Tvis Håndbold) overdrog pr. 01.07.2003 tilladelsen til at drive kontrakthåndbold
til Team Tvis Holstebro A/S. Betingelserne for samarbejdet er beskrevet i aftale mellem Team
Tvis Holstebro (nu TTH Holstebro) og Tvis KFUM (nu Tvis Håndbold) af d. 27.11.2002. Aftalen
skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende myndigheder, DIF, EHF og DHF’s
regler og love.
Samarbejdsaftale med HH90 omkring ynglingesamarbejdet indgået d. 27.11.2002 er betinget
af aftale med Team Tvis Holstebro (nu TTH Holstebro).
På ordinær generalforsamling vælges hvert år 1 medlem til bestyrelsen i Team Tvis Holstebro
A/S (nu TTH Holstebro).
Ændringer i aftalen med Team Tvis Holstebro A/S (nu TTH Holstebro) eller samarbejdsaftalen
med HH90 skal godkendes på Årsmødet i Tvis Håndbold i henhold til bestemmelserne i
vedtægtens §11.

§10 Økonomi
Tvis Håndbold har selvstændig økonomi.
Bestemmelser omkring økonomi for elitesamarbejdet er fastsat i aftale mellem Team Tvis
Holstebro A/S (nu TTH Holstebro) og Tvis KFUM (nu Tvis Håndbold) af d. 27.11.2002.

§11 Lovændringer
Nærværende love kan kun ændres på Årsmødet, og der kræves et flertal på mindst 2/3 af de
afgivne stemmer.
Forslag til lovændringer skal opføres som særligt punkt på dagsordenen og skal i forvejen
offentliggøres for medlemmerne.
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§12 Opløsning
Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på et ordinært Årsmøde med et flertal på
mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige
stemmeberettigede medlemmer.
Hvis de to nævnte krav ikke er opfyldt, men der på det ordinære Årsmøde er almindeligt flertal
for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinært Årsmøde, hvor foreningen kan opløses ved
almindeligt flertal uanset fremmøde.
Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen.
TTH Holstebro og HH90 skal efterfølgende orienteres.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue, materialer m.v. andet idrætseller ungdomsarbejde i Tvis, hvilket vedtages på Årsmødet. Evt. gæld afvikles efter Årsmødets
bestemmelser i samarbejde med Tvis Idræt.
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