Vedtægter for Tølløse Petanque Klub:
§ 1.
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Klubbens navn er Tølløse Petanque Klub, herefter nævnt som TPK.
TPK’s hjemsted er Holbæk Kommune.
TPK er stiftet den 1. november 1996.
TPK er en selvstændig klub, som er tilsluttet DGI Midt-og Vestsjælland.
§ 2.

Stk. 1.
-

TPK’s formål er ved petanque og anden kulturel virke, at fremme den enkelte og
fællesskabet sundhed og trivsel.
§ 3.

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
-

I TPK kan alle som tilslutter sig foreningens formål jvf. § 2 optages som medlem.
Det påhviler det enkelte medlem at indbetale kontingentet rettidig.
Et medlem kan i tilfælde af kontingentrestance udelukkes fra TPK, efter forudgående
meddelelse herom. Medlemmet kan igen deltage i TPK’s aktiviteter, når restancen er
betalt.
§ 4.

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

TPK’s højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
Generalforsamlingen offentliggøres i dagspressen ved brev eller mail til samtlige
medlemmer
og på TPK’s opslagstavle mindst 14 dage før.
Generalforsamlingens dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
Stk. 5.
Stk. 6.

Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmetællere
Formandens årsberetning
Fremlæggelse af revideret regnskab/budget for kommende år
Indkomne forslag
fastsættelse af kontingent
Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år)
Bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år)
2 suppleanter for 1 år
2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år
Nedsættelse af udvalg:
Grønne områder
Baner
Klubhus
Stævne- og turneringsansvarlig
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 7.
Stk. 8.
Stk. 9.
-

Medlemmer over 14 år har stemmeret, og medlemmer over 18 år er valgbare.
Skriftlig afstemning skal foretages såfremt 1 medlem ønsker det.
TPK ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der selv vælger en formand, kasserer samt
sekretær.
§ 5.

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
-

På generalforsamlingen afgøres almindelige sager ved simpel afstemning. Forandringer i
TPK’s vedtægter kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.
TPK kan opløses ved vedtagelse på 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Opløsning kan
kun vedtages, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer herfor.
Generalforsamlingens forhandlinger indføres i protokol og underskrives af sekretær og
dirigent.
§ 6.

Stk. 1.
Stk. 2.
-

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen anser det for nødvendigt
eller når mindst 1/3 af de stemmeberettiget medlemmer skriftligt fremsender anmodning
herom til formanden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted på samme måde som ordinær
generalforsamling.
§ 7.

Stk. 1.
-

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov og er beslutningsdygtig når over halvdelen af
bestyrelsen er tilstede.
§ 8.

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Kassereren fører TPK’s regnskab, der løber fra 1. oktober til 30. september.
Medlemskort løber fra 1. april til 31 marts.
Revideret regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
TPK råder over egne midler.
TPK’s kasserer/formand har fuldmagt til at hæve og indsætte penge på foreningens
bankkonto.
§ 9.

Stk. 1.
-

I tilfælde af opløsning fordeles en evt. formue i overensstemmelse med § 2, primært
til sportslige formål i Tølløse.
§ 10.

Stk. 1.
-

TPK’s medlemmer hæfter ikke personligt for TPK’s forpligtelser ud over kontingent
og har ikke krav på TPK’s formue.
Vedtaget på generalforsamlingen den 25 oktober 2001
Hans Larsen, Dirigent
Vedtægterne ajourført på generalforsamlingen d. 30. oktober 2014
Ole Bjørnsteen Petersen, Dirigent
Svend Aage Kejlskov Jørgensen, Formand
Vedtægterne ajourført på generalforsamlingen d. 22. 0ktober 2015
Ole Bjørnsteen Petersen, Dirigent
Svend Aage Kejlskov Jørgensen, Formand

