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§ 1 Navn og hjemsted 
Stk. 1  Foreningens navn er Team Nørreå 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Viborg kommune 

Stk. 3 Foreningen kan være medlem af relevante idrætsorganisationer 

Stk. 4 De aktuelle udvalg forestår og afholder udgifter til foreningens medlemskab af relevante 

idrætsorganisationer 

 

§ 2 Målsætning 
Det er Team Nørreå’s målsætning at tilbyde aktiviteter, der tilgodeser behovet for motion, 

konkurrenceidræt, eliteidræt i det omfang økonomien tillader det, socialt fællesskab og 

fritidsaktiviteter, samt bidrage til forståelse af den demokratiske samfundsstruktur. 

 

§ 3 Medlemskreds 
Stk. 1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens 

formål. 

Stk. 2 Indmeldelse sker ved træningen til træningen til træneren. Medlemskabet er først 

gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 

Stk. 3 Udmeldelse sker automatisk efter, at aktiviteten der er betalt for ophører, dog for 

sommeraktiviteter efter generalforsamlingen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 
Stk. 4 Aktive medlemmer betaler et af udvalget fastsat kontingent. Passive medlemmer er års 

medlemmer og betaler et kontingent på minimum 50,00 kr.  

Stk. 5 I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, 

dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. 

Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet prøvet på den førstkommende 

generalforsamling. 

 Endelig kan et medlem udelukkes, når det efter forslag fra mindst 12 medlemmer, 

vedtages på en generalforsamling. 

 I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling har 

vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 x 24 timer før 

generalforsamlingen, ligesom han/hun har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. 

 Spørgsmålet skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. 

 Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan optages 

som medlem ved en ny generalforsamling. 

 

§ 4 Generalforsamlingen 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts  måned hvert år. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel ved offentlig avertering samt 

opslag på foreningens opslagstale og hjemmeside. 

 

 Dagsorden bekendtgøres senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen på foreningens 

opslagstavle. 

Stk. 3 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har aktive 

medlemmer, der er fyldt 15 år eller fylder 15 år i valgåret, samt forældre til børn der er 

medlemmer af Team Nørreå. Medlemmer, som er i restance, har ikke stemmeret. 

 De stemmeberettigede medlemmer skal have været medlemmer af foreningen indenfor 

de seneste 6 måneder før generalforsamlingen. 

Stk. 4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 

   

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning for det forløbne år og versioner for det kommende 

år. 

a. Udvalgsformændene aflægger beretning for det forløbne år og 

visioner for det kommende år 

4. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år samt 

statusopgørelse pr. 31. december til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer) 

6. Valg af revisor og suppleanter, jf. § 7 

7. Eventuelt 

 

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 x 24 timer før 

generalforsamlingen. 

Stk. 6 Dagsorden bekendtgøres senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen på foreningens 

opslagstavle. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 
Stk. 7 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer 

afstemningsmåde. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når blot ét stemmeberettiget 

medlem forlanger dette. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse foregå 

skriftlig. 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 

mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette. I 

sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter opfordringen 

hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet forretningsudvalget i 

hænde. 

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse 
Stk. 1 Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen 

Stk. 2 Bestyrelsen består af formændene for de aktive udvalg. Aktivitetsudvalg med mindre 

end 5 medlemmer betragtes i denne sammenhæng ikke som et aktivt udvalg og har 

følgelig ingen plads i bestyrelsen. 

Stk. 3 De på lovlig måde vedtagne beslutninger og de i henhold dertil foretagne dispositioner 

forpligter foreningen. 

Stk. 4 Kasserer og sekretær udpeges senest 3 uger efter generalforsamlingen af bestyrelsen. 

Stk. 5 Hver aktivitet nedsætter selv et udvalg, hvis formand automatisk er medlem af 

bestyrelsen dog jævnfør stk. 2. Der føres særskilt regnskab for hvert udvalg. 

Stk. 6 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, med mindst en uges varsel. 

Stk. 7 Sekretæren fører protokol over generalforsamling og bestyrelsesmøder. 

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision 
Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret  

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab overfor generalforsamlingen. 

Stk. 3 Kassereren skal inden udgangen af januar hvert år afgive driftsregnskab og 

statusopgørelse pr. 31. december til bestyrelsen. Regnskab, forsynet med 

revisionspåtegning, skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

Stk. 4 Genpart af regnskaberne skal være tilgængelige for foreningens medlemmer en uge før 

den ordinære generalforsamling. 

Stk. 5 Revisionen består af 2 personer, valgt på den ordinære generalforsamling. Disse vælges 

for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis. Der vælges hvert år 1 suppleant. 

 

§ 8 Tegningsregler og hæftelser 
Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer i forening. 

Stk. 2 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, efter godkendelse på 

generalforsamling, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter 
 

Stk. 3 Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlige hæftelser 

for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 

§ 9 Vedtægtsændringer 
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedels flertal på en generalforsamling, 

hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages 

på. 

 

§ 10 Opløsning 
Stk. 1 Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt 

generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets godkendelse 

kræves, at mindst fem sjettedele af de fremmødte stemmer for. Opnås et sådan flertal 

på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, 

hvor en beslutning træffes med ovennævnte flertal, uden hensyn til antal af de mødte 

stemmeberettigede. 

 

 

 

Stk. 2 Ved foreningens opløsning overdrages foreningens formue, ejendele, rekvisitter o.l. i 

samråd med Viborg Kommunes kulturelle forvaltning, til ungdomsidrætsarbejde i 

lokalsamfundet. 

 

§ 11 Datering 
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den. 30. November 2010. 

 

Dirigentens underskrift 

 


