
Vedtægter Thy Wakeboard 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Thy Cablepark og dens hjemsted er Thisted i Thisted kommune. 

 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at give foreningens medlemmer samt andre vandsports inte-

resserede mulighed for at udøve cablewakeboarding og andre vandsportsaktiviteter. 

Desuden er det foreningens formål, at skabe faciliteter i form af Thy Cablepark for 

sportens udøvelse, samt at udbrede kendskabet til sporten og integrere den i såvel 

lokalområdet som hele området på en positiv måde. 

 

§ 3 Medlemskreds 

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens 

formål. 

Indmeldelse sker Via Conventus på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er gyl-

digt, når medlemmet har betalt kontingent for kalenderåret. For medlemmer under 

15 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge. 

 

§ 4 Kontingent 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, ved indmeldelse.  

Kabelkort, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.  

 

§ 5 Udmeldelse/eksklusion 

Udmeldelse kan med virkning fra udgangen af et kalenderår ske ved henvendelse til 

et bestyrelsesmedlem. For meget betalt kontingent refunderes ikke. 

 

Når et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt 

varsel ekskludere vedkommende. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på 

en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få en meddelelse herom 

senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom pågældende har adgang til 

denne med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Ge-

neralforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved æn-

dring af klubbens vedtægter 

 

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun 

optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme 
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majoritet som ved beslutning om eksklusion. Desuden kan ingen der er i kontingent-

restance deltage i klubbens arrangementer. 

Ingen, der på grund af kontingentrestance er udelukket fra klubben, kan optages 

igen som medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan be-

styrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrel-

sens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer har stemt 

for eksklusionen. 

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejligheden til 

at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion 

afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

§ 6 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af kalenderåret 

og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden på foreningens 

hjemmeside og Facebook. 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 

ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 2 måneder før den ordinære generalforsamling skal afholdes. 

Oplysninger om indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan 

oplyses ved henvendelse til formanden 8 dage før afholdelsen. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af 

de afgivne, gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes 

dog, når det begæres af blot en deltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere 

end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne per-

sonvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

 

§ 7 Dagsorden 

Dagsordenen ved en ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1: Valg af dirigent 

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3: Regnskab for det forløbne år samt godkendelse af næste års budget. 

4: Behandling af evt. indkomne forslag. 

5: Fastsættelse af kontingent. 
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6: Valg af bestyrelse. 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8: Eventuelt. 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller hvis en gruppe medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om 

det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 

fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

 

§ 9 Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Foreningens bestyrelse består foruden formanden af 2-5 medlemmer, og vælges af 

generalforsamlingen for en 4-årig periode. 

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for foreningen 

og fastlægger herunder de overordnede retningslinjer for drift og udvikling i over-

ensstemmelse med vedtægterne. 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalfor-

samlingens beslutninger. 

Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt 

sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og 

arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens mø-

der. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner 

det nødvendigt, dog mindst 1 gang i kvartalet, eller hvis mindst tre bestyrelsesmed-

lemmer fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes 

mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. 

Bestyrelsen overvåger driften, og bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives i 

overensstemmelse med tilskudsgrundlag, bevillinger og gældende regler. 

 

§ 10 – Den daglige leder  

Stk. 1)  Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder. I perioder, hvor der 

ikke er ansat en daglig leder, påhviler den daglige leders opga-

ver bestyrelsen.  

 Stk. 2)  Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder.  

Stk. 3)  Lederen ansætter og afskediger foreningens øvrige personale i 

samråd med bestyrelsen.  
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Stk. 4)  Lederen forestår den daglige ledelse af foreningens under iagt-

tagelse af de af bestyrelsen fastsatte overordnede retningslin-

jer for foreningens drift og samarbejder med bestyrelsen om 

opnåelse af foreningens formål. Lederen er over for bestyrelsen 

ansvarlig for, at foreningen drives i overensstemmelse med til-

skudsgrundlag, bevillinger og gældende regler.  

Stk. 5)  Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter for-

eningens  forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. 

Sådanne dispositioner kan lederen kun foretage efter særlig 

bemyndigelse fra bestyrelsen. 

Stk. 6)  Lederen orienterer løbende bestyrelsen om foreningens udvik-

ling og økonomiske drift og sørger for, at foreningens bogfø-

ring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og 

at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.  

Stk. 7)  Lederen forestår udarbejdelse af budgetforslag, forslag til 

regnskab og årsberetning til bestyrelsen, jf. § 11. 

  

§ 11 Økonomi, regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og budget og regnskab. 

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregi-

ster.   

Regnskabet revideres af den/de på generalforsamlingen valgte revisorer, som i løbet 

af året bør foretage mindst 1 uanmeldt kasseeftersyn. 

 

§ 12 Tegningsregler og hæftelse 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere be-

styrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast 

ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtel-

ser, der påhviler foreningen. 

 

§ 13 Vedtægtsændringer 

Disse vedtægter kan kun ændres med flertal, jf. § 4, på en generalforsamling, hvor 

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de 

vedtages. 
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§ 14 Opløsning 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal, jf. § 4, på to hinanden efter-

følgende generalforsamlinger med min. 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal 

være ordinær. 

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål efter afsluttende ge-

neralforsamlings beslutning. 

 

§ 15 Datering 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 31. oktober 2016. 

 

 

Vedtaget på generalforsamling d. 22. november 2022. 

 

Dirigentens underskrift 

 

 

 

Per Sejer Hansen 

 

Bestyrelsens underskrift: 

 

 

Thomas Bruhn Helleberg  Martin Kondrup Knudsen 

 

 

 

 

Per Sejer Hansen   Morten Andersen 

 

 

 


