
 
 
 
 

 
 

TEJN    IDRÆTSFORENING 
14. KREDS 

 

Vedtægter



§ 1. Foreningens navn 
Foreningens navn er Tejn Idrætsforening (T.I.F.) 14. kreds. Den er stiftet som en 
sammenslutning af BASGI & I 14. kreds og T.I.F. den 31. marts 1964 og har hjemsted i 
Allinge-Gudhjem kommune. 

 
§ 2. Formål 
Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til udøvelse af idræt. 

 
§ 3. Medlemskab 
Som medlem kan optages enhver person, medmindre hans/hendes medlemskab i eller 

forhold til andre idrætsklubber er til hinder derfor. Foreningen optager såvel aktive som 

passive medlemmer. 

Som aktive optages alle, der er amatører i henhold til Dansk Idrætsforbunds 

amatørreglement. 

 
§ 4. 
Ethvert medlem, som modarbejder foreningens interesser, kan ved den samlede bestyrelses 

beslutning udelukkes af foreningen indtil næstfølgende generalforsamling, som afgør, 

hvorvidt det udelukkede medlem kan optages i foreningen. 

 
§ 5. 
Intet medlem kan deltage i nogen idrætsudøvelse inden for foreningen, før det forfaldne og 

afkrævede kontingent er betalt. 

 
§ 6. 
Ved foreningens selskabelige sammenkomster kan et medlem ved henvendelse til 

bestyrelsen indføre fremmede tilrejsende mod, at disse med hensyn til betaling for adgang til 

festen ligestilles med medlemmerne. 

 

§ 7. 
Ved foreningens interne arrangementer kan optagelse af medlemmer ikke finde sted. 

Anmeldelse må ske til bestyrelsen senest 2 dage forinden. 

 
§ 8. Kontingent 
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. 

 
§ 9. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er, - med de indskrænkninger, disse vedtægter foreskriver foreningens 

højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 

inden udgangen af februar måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel til 

medlemmerne på mail, på Tejn IF hjemmeside www.tejnif.dk og på Tejn IF Facebookside. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 

8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændring skal dog indsendes til 

formanden senest 18 dage før generalforsamlingen og skal bekendtgøres ved dennes 

indvarsling. Stemmeret har alle medlemmer, og de er samtidig valgbare såfremt de er fyldt 

16 år. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen træffer beslutninger vedalmindelig 

stemmeflerhed, hvor intet andet er bestemt, j.fr. § 30 og§ 31. Skriftlig afstemning skal finde 

sted, såfremt blot 1 medlem forlanger det. 
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§ 10. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. 

§ 11. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en sekretær, begge uden for bestyrelsen. 

 
§ 12. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og sekretær 

2. Formandens beretning 

3. Udvalgsformændenes beretning 

4. Kassereren forlægger det afsluttede og reviderede regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. VALG AF: 

a. Forman og sekretær på lige årstal 

b. Kasserer og næstformand på ulige årstal 

c. 1 bestyrelsessuppleant for 1år 

d. 1 fanebærer 

e. Udvalg 
f. 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

7. Eventuelt 
 

§ 13. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 

dages varsel og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer har indgivet skriftlig begæring 

herom til formanden med angivelse af den ønskede dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal 

generalforsamlingen afholdes senest 21 dage efter, at ovennævnte begæring er kommet 

formanden i hænde. 

 

§ 14. Bestyrelsen 
Bestyrelsen der består af 10 medlemmer, har den almindelige ledelse af foreningen og skal 

overvåge, at dens reglement overholdes. Den daglige ledelse foreståes af et forretningsudvalg 

(FU) bestående af formand, kasserer, sekretær og næstformand. 

Dog kan bestyrelsen ikke uden generalforsamlingens samtykke foretage salg eller køb af fast 

ejendom eller påtage sig forpligtigelser, hvorved sådanne behæftes.  
Formanden og kasserer er tegningsberettigede for foreningen. 
 
§ 15. 
Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og næstformand (FU), samt 

udvalgsformændene. 

 
§ 16. 
Bestyrelsen holder møde en gang om måneden eller når 3 af bestyrelsesmedlemmerne 

anmoder formanden herom. 

 
§ 17. 
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsesbeslutninger er formandens stemme afgørende. 

 
§ 18. 
Et indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer, deriblandt 

formanden eller næstformanden er til stede. 



 
§ 19. 
Den valgte suppleant skal indtræde i bestyrelsen, hvis et af FU' s medlemmer udtræder af 

bestyrelsen. Suppleanten fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

§ 20. 
Bestyrelsen driver klubhuset og ansætter den nødvendige medhjælp. Bestyrelsen kan 

bortforpagte cafeteriet. 

 
§ 21. Udvalg 
Til at lede de forskellige idrætsgrene i foreningen vælger generalforsamlingen udvalg, som 

består af det nødvendige antal medlemmer. Valgene gælder for 2 år. Består udvalget af et lige 

antal medlemmer, afgår halvdelen hvert år. Består udvalget af et ulige antal medlemmer, afgår 

den største halvdel i ulige år. Afgående udvalgsmedlemmer fortsætter, til den påbegyndte 

turnering er afsluttet. 

 
§ 22. 
Udvalgene vælger selv sin formand, som indtræder i bestyrelsen. Såfremt en udvalgsformand 

forlader bestyrelsen i utide, vælger udvalget et nyt medlem til bestyrelsen. Er 

udvalgsformanden forhindret i at møde til et bestyrelsesmøde, kan bestyrelsen anmode 

udvalget om at sende en stedfortræder. Stedfortræderen har dog ingen stemmeret. 

 
§ 23. 
I tilfælde af stemmelighed i udvalgsbeslutninger er formandens stemme afgørende. 

 
§ 24. 
Et indvarslet udvalgsmøde er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til 

stede. 

 

§ 25. 
Et udvalg fastsætter selv sin forretningsorden, men står altid til ansvar for bestyrelsen. 

 
§ 26. 
Generalforsamlingen vælger ingen suppleanter til udvalgene, men i tilfælde af afgang kan 
udvalgene supplere sig selv 
Det nye udvalgsmedlem/kontaktperson afgår ved næstfølgende ordinære generalforsamling. 

 
§ 27. Revision 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal senest 3 dage før 

generalforsamlingen forelægge regnskabet for bestyrelsen. Regnskabet skal indeholde 

driftsregnskab og status og være revideret før forelæggelsen. 2 dage før generalforsamlingen 

skal regnskabet være fremlagt i TIF' s klubhus. 

 
§ 28. 
Foreningen skal have 2 revisorer og 1 suppleant, der alle skal have være valgt af den ordinære 

generalforsamling. Hver år afgår 1 revisor og suppleanten. 

 
§ 29. Æresmedlem, guldnål, sølvnål og årspris 
Som æresmedlem, og som modtager af guld- og sølvnål, kan bestyrelsen udnævne 

medlemmer, der i særlig grad har gjort sig fortjent ved sit virke indenfor foreningen. 

Æresmedlemmer modtager endvidere en guldnål. 



 
Ved den ordinære generalforsamling kan uddeles "T.I.F.' s årspris” til et medlem, der i det 
foregående år, har udført en ekstra indsats for foreningen. Alle medlemmer kan indsende 
forslag til bestyrelsen om mulige emner, inden 1. januar. 
 

§ 30. Vedtægtsændringer 
Forslag til forandring i og tillæg til vedtægterne skal for at kunne vedtages godkendes med 

mindst 2/3 majoritet af de ved generalforsamlingen fremmødte. 

 
§ 31. Opløsning 
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis det vedtages med mindst 2/3 majoritet ved 

2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der af holdes med mindst 2 ugers og højest 4 

ugers mellemrum. 
I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til ungdomsarbejde i Tejn/ 
Olsker sogn. 
 

 

Ovennævnte vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Tejn Klubhus den 

06.04.2001. 

 

Bent Pedersen Mimi Steenberg Leif Rubæk Nielsen Bente Friis 

Formand  Sekretær  Dirigent  Kassere 

 
 


