
	 	
Vedtægter for Tune Idrætsforening 1924

§ 1. Foreningens navn er Tune IF 1924.
 Hjemsted Tune Sogn, Greve Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at samle medlemmer til idrætslige og kulturelle aktivite- 
 ter, samt virke koordinerende og udadvendt for alle specialafdelinger.

§ 3. I foreningen optages enhver, der vil indordne sig foreningens vedtægter.

§ 4.a. Foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, der indkaldes med 
 mindst 14 dages varsel ved avertering og opslag, til afholdelse een gang årligt,  
 inden d. 15. maj, med mindst følgende dagsorden:

	 1.		 Valg	af	dirigent.
	 2.		 Valg	af	2	stemmetællere.
	 3.		 Hovedformandens	beretning	(evt. meddelelser fra afdelingsformændene).
	 4.		 Revideret	regnskab	forelægges	til	godkendelse.		
	 	 Regnskabsåret	går	fra	1/1-31/12.
	 4.a.			 Revideret	Hal-regnskab	forelægges	til	godkendelse.
	 5.	 Indkomne	forslag	(skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før
                                       hovedgeneralforsamlingen).
 6.	 Valg:
	 	 a.	Hovedformand	afgår	i	ulige	år.
	 	 				Hovedkasserer	afgår	i	lige	år.
	 	 b.	Medlemmer	til	forretningsudvalget:
	 	 				2	afgår	i	ulige	år	–	2	afgår	i	lige	år.
	 	 c.	2	suppleanter.
	 	 d.	2	revisorer	og	1	revisorsuppleant.
	 	 e.	Medlemmer	til	Tune-Hallernes	forretningsudvalg:	
	 	 			 I.						 Formand	afgår	i	lige	år.
	 	 	 II.	 Kasserer	afgår	i	ulige	år.
	 	 	 III.	 3	yderligere	medlemmer	til	Tune-Hallernes	forretningsudvalg:	
	 	 	 	 2	afgår	i	lige	år	-	1	afgår	i	ulige	år.	
	 	 	 IV.	 2	suppleanter.
	 	 	
	 7.	 Eventuelt.

§ 10.d. Vedr. afdelingernes regler for afstemninger, indkaldelser, ekstraordinære general- 
 forsamlinger samt stemmeret, henvises til hovedforeningens vedtægter.
 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes, såfremt 10% af de stem- 
 meberettigede, dog mindst 10 medlemmer i afdelingen, kræver det.

§ 10.e. Afdelingerne ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer, det til hoved- 
 bestyrelsen valgte medlem samt de af den enkelte afdeling valgte bestyrelses- 
 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt 
 eventuelle udvalg. –  Formand og kasserer tegner i fællesskab afdelingen overfor 
 hovedbestyrelsen, dog sammen med det til denne udpegede medlem.

§ 10.f. Foreningens afdelinger kan efter hovedbestyrelsens godkendelse være medlem af  
 de for aktiviteten hørende special- og/eller hovedforbund.
 Er afdelingen medlem af specialforbund og/eller hovedforbund, er afdelingen for- 
 pligtiget til – udover at overholde Tune IF’s vedtægter – også at overholde dette 
 forbunds love og bestemmelser.

§ 11. Det er pålagt afdelingen ikke at starte aktiviteter, som giver økonomisk under- 
 skud, hvis disse underskud ikke umiddelbart kan dækkes over afdelingens drift.

§ 12. Dispositioner, der ikke umiddelbart kan dækkes af afdelingens drift, skal godken- 
 des af hovedbestyrelsen, som herefter er økonomisk garant.

§ 13. Foreningens regnskabsførelse skal foregå efter almindelige regnskabsmæssige 
 principper og med betryggende formueforvaltning, samt efter de af hovedbestyrel- 
 sen angivne retningslinier.
 Revisionen af regnskabet skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik.

§ 14. Såfremt en afdeling ikke kan klare sine økonomiske eller moralske forpligtigelser,  
 er hovedforeningen ansvarlig og kan sætte afdelingen under administration.

Maj,	2012

Sven	Edelmann	-	Pauli	Christensen	-	Judi	Jørgensen	-	
Villy	Jensen	–	Hans	Christian	Warming	–		Finn	Hansen	-	

Michael	Olsen	-	John	Rothmann	-	Lene	Barslund	-		
Helle	Karlsson	-	Pia	Henriksen	-	John	Skaaning	-		

Marianne	Sørensen	-	Niels	Erik	Olsen	-	Fritz	Jüngling.
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§ 4.b. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver 
 dog 2/3 flertal af de på hovedgeneralforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.

§ 4.c. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan indkaldes efter reglerne i punkt 4.a,  
 hvis et flertal af hovedbestyrelsen eller 100 stemmeberettigede medlemmer kræ- 
 ver det. Dagsordenen skal i så tilfælde lyde på et eller flere punkter, indeholdende
 årsagen til hovedgeneralforsamlingens indkaldelse.

§ 5.a. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, kasserer, 1 med- 
 lem fra hver afdeling, formanden for Tune-Hallernes forretningsudvalg samt de på  
 hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer.
 
 Tune IF’s hovedbestyrelse er bestyrelse for den selvejende institution ”Tune- 
 Hallerne”.
 
 Halbestyrelsesmøder afholdes sædvanligvis samtidig med hovedbestyrelses- 
 møderne i Tune IF. Medlemmerne af Tune-Hallernes forretningsudvalg kan deltage 
 i halbestyrelsesmøderne.

§ 5.b. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, der vælges af de på  
 hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer, samt nedsætter 
 evt. underudvalg.

§ 5.c. Foreningens daglige virke ledes af et forretningsudvalg, der består af formanden, 
 kassereren samt de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmed- 
 lemmer.
 I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 6.a. De til hovedbestyrelsen udpegede afdelingsrepræsentanter er på valg som følger:

 lige år: Bordtennis	–	Fodbold	–	Håndbold	–	Petanque.

	 ulige år: Badminton	–	Billard	–	Gymnastik	–	Svømning	–	Tennis	–	Trim.

 samt nye afdelinger i den rækkefølge, de oprettes.

§ 6.b. Alle personer, der er fyldt 15 år, har stemmeret til hovedforeningen og den afde- 
 ling, de er medlemmer af, når de har betalt kontingent og ikke er i restance. Støt- 
 temedlemme dog først efter 3 måneders medlemsskab. Valgbare er alle personer,  
 der er fyldt 15 år, når de har betalt kontingent og ikke er i restance.

§ 6.c. Formand, næstformand og kasserer skal dog være fyldt 18 år.

§ 7. Foreningen hæfter ene og alene med sin formue. Foreningen tegnes af hovedfor- 

 manden og 2 forretningsudvalgsmedlemmer. Næstformanden træder i formandens 
 sted ved dennes forfald.

§ 8.a. Afdelingsbestyrelsen kan idømme medlemmer karantæne. Hovedbestyrelsen kan 
 idømme medlemmer udelukkelse. Den karantæneramte eller udelukkede skal have 
 mulighed for at forelægge sine synspunkter.

§ 8.b. Ved eventuel restance i een afdeling, mistes retten til al deltagelse i alt forenin- 
 gen vedrørende.

§ 9. Ved eventuel opløsning af foreningen, skal mindst halvdelen af de stemmeberet- 
 tigede medlemmer være tilstede på hovedgeneralforsamlingen, og mindst 2/3 af
 de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for opløsningen.
 Eventuelle aktiver skal opbevares af Greve Kommune, og skal fordeles til efterføl-
 gende foreninger af lignende art i Tune Sogn.

§ 10.a. Foreningen består af en række specialafdelinger, der hver især skal søge fremmet 
 muligheden for at dyrke den, under pågældende afdeling henlagte aktivitet.

§ 10.b. Som medlemmer kan optages enhver, der vil indordne sig under afdelingen og  
 foreningens vedtægter.
 Støttemedlemmer kan optages mod et af afdelingen nærmere fastsat kontingent.

§ 10.c. Den enkelte afdeling afholder mindst een gang årligt, og senest den 15. april,  
 ordinær generalforsamling med mindst følgende dagsorden:

 1.		 Valg	af	dirigent.
	 2.		 Valg	af	2	stemmetællere.
	 3.		 Beretning	(herunder evt. meddelelser fra hovedbestyrelsesmedlemmet).
	 4.		 Regnskab.	–	Regnskabsåret	går	fra	1/1-31/12.
	 5.		 Indkomne	forslag	(skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage   
                    før generalforsamlingen).
	 6.		 Beslutning	om	antal	medlemmer	i	afdelingsbestyrelsen.
	 7.		 Valg:
	 	 a.	Formand	i	ulige	år	–	kasserer	i	lige	år.
	 	 b.	Medlemmer	til	afdelingsbestyrelsen.
	 	 c.	Medlem	og	suppleant	til	hovedbestyrelsen	(skal være medlem af
                                 afdelingsbestyrelsen, jfr. § 6.a.).
	 	 d.	Suppleanter	til	afdelingsbestyrelsen.
	 	 e.	Revisor	og	revisorsuppleant.
	 	 f.	Evt.	underudvalg.
	 8.		 Eventuelt.

	 Valg af formand, kasserer og medlem til hovedbestyrelsen gælder for to år, øvrige
 valg gælder for et år.


