
VEDTÆGTER 
FOR TEAM TRIATHLON HERNING 

§ 1 
FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn : TEAM TRIATHLON HERNING (T.T.H.) 
Foreningens hjemsted : Herning Kommune - Ringkøbing Amt. 
Foreningen er stiftet den 24. november 1985. 
 

§ 2 
FORENINGENS FORMÅL 
At fremme interessen for at dyrke idrætsgrenen TRIATHLON, og beslægtede idrætsgrene 
og/eller brøkdele heraf. Dette være sig både på motions- som konkurrenceplan. 

 
§ 3 
MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER 
Foreningen er medlem af Dansk Triathlon Forbund, der er medlem af Dansk Idræts 
Forbund. Foreningen er optaget i SIKH Herning. 

 
§ 4 
MEDLEMMER 
I foreningen kan optages alle over 14 år. 

 
§ 5 
UDMELDELSE 
Udmeldelse sker ved, at man undlader at betale kontingent. 

 
§ 6 
KONTINGENT 
Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

 
§ 7 
VALGBARHED OG STEMMERET 
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, kan vælges til bestyrelsen, enten ved 
personligt fremmøde eller ved skriftlig tilsagn. Foreningens medlemmer hæfter ikke 
personligt. 

 
§ 8 
BESTYRELSE 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt eventuelt 
bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af frafald af bestyrelsesmedlemmer, indtræder 
suppleanten i 



bestyrelsen. Bestyrelsen er derefter selvsupplerende indtil først kommende 
generalforsamling. 
Bestyrelsen holdes kontingentfrie. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

 
§ 9 
REGNSKAB 
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december og bestyrelsen skal senest 14 dage før 
generalforsamling aflevere regnskabet til revisorerne til revidering. 

 
§ 10 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af februar måned, og 
generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggende. Ordinær 
generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved annoncering i 
dagspressen eller i klubbladet eller på klubbens hjemmeside. 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. 
Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker dette. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af formand i ulige år. 
7. Valg af bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer, hvor én af disse er sekretær. 
8. Valg af 1 suppleant hvert år. 
9. Valg af kasserer i lige år. 
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år. 
11. Valg af diverse udvalg. 
12. Eventuelt. 

 
§ 11 
VEDTÆGTSÆNDRING 
Kan ske på generalforsamlingen, hvis ¼ af medlemmerne møder op, og hvis ½ af disse 
stemmer for. Hvis der på generalforsamlingen ikke er mødt ¼ af medlemmerne, kan 
bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor vedtagelsen kan ske med almindelig 
stemmeflertal. 

 
§ 12 
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Kan indkaldes af bestyrelsen, eller når det vedtages på en ordinær generalforsamling eller 
hvis 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt ønsker det. 

 



§ 13 
CYKELHJELM 
Under fællestræning er cykelhjelm påbudt. 

 
§ 14 
FORENINGENS OPLØSNING 
Kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de 
fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dens formue SIKH eller Dansk Triathlon 
Forbund. 

 
§ 15 
TEGNINGSRET 
Formanden og kassereren tegner klubben i alle økonomiske anliggender. 
 

 

Vedtaget generalforsamling 2017 


