
 

 
Vedtægter for Roskilde TRI 

 
1. Foreningens navn og formål 

Foreningens navn er Roskilde TRI. 

 

Foreningens formål er at være medvirkende til at skabe det bedst mulige grundlag for at 

medlemmerne kan udøve triathlon, samt at udbrede sporten i lokalområdet. 

 

2. Hvem kan blive medlem af foreningen 

Enhver, som ønsker at dyrke triatlon eller at støtte sporten, kan optages som medlem. 

Medlemsoptagelse foregår efter bestyrelsens anvisning. Man kan til enhver tid meldes ud. 

 

3. Samarbejdsaftaler  

Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå samarbejds- og økonomiske aftaler med andre klubber og 

foreninger, i bestræbelse på at opnå bedst mulige sportslige og økonomiske forhold for klubbens 

medlemmer. 

 

4. Kontingentet 

Kontingentet til Roskilde TRI fastsættes på generalforsamlingen for næste termin. 

Kontingent betales efter bestyrelsens anvisning. 

Gæster er velkommen til at deltage to svømmeaftener. Herefter kræves der medlemskab. 

Bestyrelsen har bemyndigelse til at give kontingentfrihed til klubbens trænere og andre der skønne 

at gøre en indsats for klubben der berettiger til dette. 

 

5. Æresmedlem 

Et medlem, som har gjort sig særligt fortjent i foreningens tjeneste, kan af en enig bestyrelse 

foreslås udnævnt til æresmedlem i foreningen. Udnævnelsen skal finde sted på en 

generalforsamling. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 



 

6. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver på denne taget beslutning kan ikke 

appelleres til nogen højere instans, eller til domstolene. 

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst en måneds varsel og skal afholdes hvert år senest 

i marts. Indvarslingen skal, som minimum, ske på klubbens hjemmeside www.roskildetri.dk. 

Et hvert medlem har stemmeret såfremt: 

 Medlemmet ikke er i kontingentrestance 

 Medlemmet er personlig tilstede. 

 Der kan stemmes ved fuldmagt i henhold til skriftlig fuldmagt, men ingen kan på andre 

medlemmers vegne afgive mere end to stemmer. 

Afstemninger foretages enten ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom mindst 

fem deltagere anmoder derom. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 

antal. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være 

bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor. 

Dagsorden tilsendes eller offentliggøres for medlemmerne og skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 

6. Forslag fra medlemmer. 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

8. Valg af revisor og suppleant. 

9. Eventuelt. 

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlig og være 

formanden i hænde senest fem dage før afholdelse af generalforsamlingen. Til vedtagelse af 

lovændringer kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved andre sager gælder almindeligt 

stemmeflertal. 

 

7. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 20% af de aktive 

medlemmerne kræver det og indsender dagsordensforslag til formanden. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er 

modtaget. 



En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en måneds varsel og skal indeholde 

dagsorden. 

 

8. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer, men gerne fem. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to 

år ad gangen således: 

 Formanden og gerne et menigt bestyrelsesmedlem i ulige år. 

 Næstformanden, kassereren og gerne et menige bestyrelsesmedlem i lige år. 

Endvidere vælges der en, men gerne to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år 

ad gangen. 

Genvalg af bestyrelse og suppleanter kan finde sted. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Er der 

stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. 

Ved en forretningsorden bestemmer bestyrelsen arbejdsfordeling og opgaver. 

 

9. Kasserer 

Kassereren drager omsorg for, at foreningens regnskab bogføres efter almindeligt anerkendte 

regnskabspraksis    

  

Kassereren er pligtig på forlangende at fremlægge regnskabsmateriale og kassebeholdning samt 

medlemsfortegnelse for bestyrelse eller revision.    

  

Den valgte revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Bemærkning herom anføres eventuelt i 

revisionspåtegningen på regnskabet.  

   

Kalenderåret er foreningens regnskabsår. Den valgte revisorer skal have årsregnskabet i hænde 

senest 15. februar og derefter aflevere regnskabet i revideret stand til foreningens kasserer senest 14 

dage efter at materialet er udleveret. 

 

10. Revisor 

Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Tillige vælges en 

revisorsuppleant 

 

11. Foreningens opløsning 

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinærgeneralforsamling, som har det ene punkt 

på dagsorden og såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 



Ved en opløsning af foreningen skal bøger og bilag samt foreningens midler overdrages til Dansk 

Triathlon Forbund. 

 

12. Vedtægtsændringer 

Nærværende vedtægter kan ændres af generalforsamlingen såfremt 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 

 

13. Foreningen tegnes af 

Formanden og kassereren i forening. 

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 7. marts 2016 
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