Vedtægter for
Tvis Idræt
§1
Foreningens navn er Tvis Idræt
Stiftet den 1. januar 2013 ved sammenlægning af Tvis KFUM samt Tvis Idrætsforening. Navnet
ændret på ordinær generalforsamling 24. august, 2020
Foreningens hjemsted er Tvis, Holstebro Kommune.
§2
Foreningens formål er på basis af et kristent grundlag at skabe gode og sunde rammer omkring
foreningens aktiviteter. Foreningens fællesværdier:
Idræt for alle
Alle kan deltage uanset forudsætninger, kvalifikationer og ambitioner
Tryghed
Voksne ledere tilknyttes holdene og tilbydes relevante kurser. Der sikres børneattester fra det
Centrale Kriminalregister.
Netværk
Foreningen skal opbygge og fastholde netværket gennem fælles arrangementer.
Glæde
I alle aktiviteter skal glæde være et vigtigt element.
§3
Foreningen er tilsluttet KFUM’s Idrætsforbund og DGI samt de hovedorganisationer, som den til
en hver tid siddende bestyrelse finder behov for.
§4
1. Som aktivt medlem kan optages personer, der vedkender sig nærværende vedtægter.
2. Som passive medlemmer kan optages enhver med interesse for foreningens ve og vel.
3. Indmeldelse sker ved henvendelse til aktiviteterne eller på www.tvisby.dk, hvor den
ønskede afdeling vælges.
4. Man er først medlem, når kontingentet er betalt.
5. 2/3 af en bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede
medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5
Hovedbestyrelse:
1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en
kasserer, og en sekretær, der alle vælges for 2 år af gangen. Herudover består
hovedbestyrelsen af alle aktivitetsudvalgsformænd eller en repræsentant fra aktiviteten.
Medlemmer kan genvælges. På ulige år vælges formand og sekretær og på lige år vælges
næstformand og kasserer. Formanden kan ikke samtidig være formand for et
aktivitetsudvalg. Hovedbestyrelsen vælger desuden en suppleant til forretningsudvalget,
og hovedbestyrelsen kan udpege medlemmer til forretningsudvalget
2. På generalforsamlingen udpeges 2 medlemmer samt 2 suppleanter til Tvis Centrets
bestyrelse for en 2-årig periode. Desuden udpeges 1 medlem til Skolebestyrelsen på Tvis
skole
3. Forretningsudvalg består af formand, næstformand, kasserer og sekretær
fra Hovedbestyrelsen, af eventuelt udpegede medlemmer til
forretningsudvalget samt suppleanten jf §5.1.
4. Hovedbestyrelsen udarbejder en forretningsorden til den overordnede styring af
foreningens drift, der udføres af forretningsudvalget.Valgbar til hovedbestyrelsen er alle
myndige medlemmer.
5. Der vælges hvert år 1 revisor for 1 år ad gangen til Hovedbestyrelsen. Der vælges hvert
år 1 revisorsuppleant til Hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget udpeger og fordeler et
passende antal revisorer til at revidere aktiviteternes regnskaber
6. Hovedbestyrelsen kan mellem 2 generalforsamlinger nedsætte nye
aktivitetsudvalg. Optagelse af den nye aktivitet skal godkendes på
førstkommende generalforsamling.
7. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver
8. Den enkelte aktivitet afgør selv, om udvalget skal bestå af 3, 5 eller 7 medlemmer.
Forretningsudvalget skal informeres om antallet. For udvalg med 7 medlemmer er
skiftevis 4 (lige år) og 3 (ulige år) på valg og med 5 medlemmer skiftevis 3 og 2 på valg
og med 3 medlemmer 1og 2 på valg.
9. Den enkelte aktivitets årsmøde bestemmer selv, om udvalgsmedlemmer vælges til at
varetage en bestemt funktion. I så fald er kassereren på valg i lige årstal og formanden på
valg i ulige årstal. Ellers konstituerer udvalget sig selv med formand, kasserer og
sekretær.
10. Der vælges 1-2 suppleanter til hvert aktivitetsudvalg for en et årig periode. Medlemmer
kan genvælges.
11. En suppleant indtræder kun i et aktivitetsudvalg ved et udvalgsmedlems fravær, som
forventes at vare mere end 3 måneder. I tilfælde af formandens eller kassererens
udtræden af et aktivitetsudvalg før et årsmøde, konstituerer udvalget sig selv indtil
næstkommende årsmøde.
12. Valgbar er et hvert medlem, der er fyldt 16 år. Formand og kasserer skal dog være
myndige.
13. Det enkelte aktivitetsudvalg kan udarbejde en forretningsorden til styring af aktivitetens
drift efter godkendelse i forretningsudvalget.
14. Det enkelte aktivitetsudvalg kan nedsætte underudvalg til at varetage særlige opgaver.

§6
Aktivitetens kontingent fastsættes af det enkelte aktivitetsudvalg.
§7
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med dens
respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over
kontingentforpligtigelsen og har heller ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte
af nogen art.
§8
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i sidste
halvdel af marts måned og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside, de
sociale medier eller i lokalbladet med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.
3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år samt forældre til børn under 16 år har
stemmeret.
4. Der kan kun afgives 1 stemme pr. forældrepar.
5. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
6. Der kræves dog til udelukkelse af et medlem, til ændringer af disse vedtægter samt til
optagelse af lån, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
7. Afstemning skal gennemføres skriftlig, hvis blot et medlem ønsker dette.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som underskrives af dirigenten og de
deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi udleveres til foreningens medlemmer efter ønske.

§9a
På den ordinære generalforsamling i Hovedforeningen behandles følgende:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i det kommende år
samt drøftelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
• Formand og sekretær / Næstformand og kasserer
• Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget
• Valg af 1 revisor for en 1-årig periode
• Valg af 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode
• Indstilling af 2 personer til Tvis Centrets bestyrelse samt indstilling af 2
suppleanter til Tvis Centrets bestyrelse
• Indstilling af 1 person til Tvis Skoles Bestyrelse
7. Eventuelt

§9b
På aktiviteternes årsmøde som afholdes senest inden udgangen af februar måned behandles
følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forgangne år
3. Aktivitetens regnskab
4. Aktivitetens virksomhed i det kommende år samt budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af udvalgsmedlemmer
7. Eventuelt
Spilleregler angivet i §8 er gældende for aktiviteternes årsmøde.
§10
Ekstraordinær generalforsamling i Hovedforeningen skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav
herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinært årsmøde i den enkelte aktivitet skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 25 % af aktivitetens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom
med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling / ekstraordinære årsmøder skal afholdes senest 4 uger efter at
kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling /
årsmøder.

§11a
Tvis Håndbold overdrog pr. 1.7.2003 tilladelsen til at drive kontrakthåndbold til TTH 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.
På det ordinære håndbold årsmøde vælges hvert år 1 medlem fra håndboldaktiviteten til
bestyrelsen i Team Tvis Holstebro A/S. ( Nu TTH Håndbold)
Ændringer i aftalen med Team Tvis Holstebro A/S (Nu TTH Holstebro) eller samarbejdsaftalen
med HH90 skal godkendes på årsmødet i Tvis Håndbold aktiviteten i henhold til bestemmelserne i
vedtægtens § 8 pkt. 5.

§11b
Specielle forhold for karate i Tvis - navnet er Tvis Karate Klub Shotokan (TKKS):
11b,1:
Klubben vil søge medlemskab hos Dansk Karate Forbund (DKF) & Shotokan Karate-Do
International Federation (SKIF.DK), og vil være undergivet deres love og bestemmelser.
11b,2:
Medlemskab: som medlemmer kan optages personer der ikke er blevet straffet for udøvelse af
fysisk eller psykisk overgreb mod andre.
Som aktivt eller passivt medlem i klubben kan optages enhver der er fyldt 8 år
§12
Foreningen / aktiviteterne tegnes ved underskrift af formand eller kasserer.
§13
Hovedbestyrelsen og aktivitetsudvalgene er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af
medlemmerne, heraf enten formand eller kasserer, er til stede.
Ved eventuel afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, er
forslaget forkastet
§14
Fra alle møder i hovedbestyrelse og aktivitetsudvalg føres protokol / referat over vedtagne
beslutninger. Protokollen /referat sendes som minimum til alle mødedeltagerne og
formændene i aktiviteterne
§15
Retningslinjer for samspillet mellem hovedbestyrelse og aktiviteterne.
1. Den enkelte aktivitet etablerer selv budget. Kopi af dette sendes senest 1.12 til
forretningsudvalget Den enkelte aktivitet styrer selv aktivitetens økonomi.
2. Forretningsudvalget kommer med indstilling til fordeling af midlerne fra
Sponsorudvalget. Hovedbestyrelsen orienteres om denne fordeling.
3. Aktiviteterne kan søge om tilskud fra hovedkassen. Kun Forretningsudvalget skal tage
stilling til de enkelte ansøgninger.
§16
Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 til 31/12 og senest d. 1. marts skal aktiviteternes
kasserere aflevere revideret regnskab til foreningens hovedkasserer. Aktiviteterne tildeles en
revisor af hovedbestyrelsen. Denne revisor skal have adgang til aktivitetens netbank, samt
underskrive revisorerklæringen.
Hver aktivitet skal udpege en person fra aktivitetens bestyrelse, der har kikkeadgang til
aktivitetens bankkonto, og dette oplyses til sekretæren i hovedbestyrelsen. Aktiviteten skal selv
sende det reviderede regnskab til kommunen inden 1. april året efter regnskabsåret, f.eks. sammen
med diverse ansøgninger med samme deadline.
Hovedbestyrelsen afgiver hovedforeningens regnskab og status til revisor senest 1. april.

§17
Ændringer af foreningens love og vedtægter kan vedtages på enhver ordinær og ekstra ordinær
Generalforsamling, eller på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, når forslag er indsendt
rettidigt, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§18
1. Forslag til foreningens opløsning skal i forvejen meddeles KFUM’s Idrætsforbund.
2. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne ved 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 – og højest 30 dages mellemrum stemmer
herfor.
3. Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om
anvendelsen af foreningens formue og rekvisitter indenfor almennyttige formål i
Tvis lokalsamfundet i Holstebro kommune.
Således vedtaget den 22.oktober 2012 dirigent: Herluf Mikkelsen
Navneændring, ekstraordinær generalforsamlingd.19. juni 2014 dirigent Michael T. Jensen
Ændring vedtaget ekstraordinært d. 17. dec. 2014 dirigent: Michael T. Jensen
Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling d. 31. marts 2016 dirigent: Hanne Rasmussen
Ændring vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21. marts 2017, dirigent Rhina Eriksen
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 20. marts 2018, dirigent Rhina Eriksen
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 24.8.2020 og på ekstraordinær
generalforsamling d. 7.9.2020, dirigent Per Mortensen

