
§ 1 Klubbens navn og tilholdssted 
 
Klubbens navn er Team Hechmann Sport 
 
Foreningen holder til i Slagelse Kommune 
 
 
§ 2. Formål: 
 
Stk. 1 
 
Team Hechmann Sport er en klub for seriøse, målrettede og ambitiøse løbere med fokus på optimering og organiseret 
træning. 
 
Desuden vil du være en del af et netværk af hurtige løbere, duatleter og triatleter og have mulighed for at blive 
medlem af THS-Tri. 
 
Stk. 2 
 
Klubben vil igennem samarbejde med relevante interessenter stille kapacitet til rådighed, således at den aktive efter 
ønske videnskabeligt kan få målt resultatet af træningen. 
 
Stk. 3 
 
Gennem synlighed og tilstedeværelse i lokalområdet, Slagelse og omegn, ønsker vi at skabe et tæt samarbejde med 
andre sportsklubber samt erhvervslivet i byen. Vi vil forsøge at profilere lokale virksomheder og foreninger gennem 
vores interesse for løb. Dette skal i høj grad ske gennem synlighed ved lokale arrangementer samt igennem egne 
arrangementer og events. 
 
Stk. 4 
 
Vi ønsker med eksistensen af Team Hechmann Sport at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme løb, 
duathlon og triathlon. 
 
§ 3. Hvilke organisationer er foreningen eventuelt tilsluttet? 
 
Team Hechmann Sport er medlem af følgende organisationer: 

• Dansk Atletik Forbund (DAF) 
• Dansk Gymnastik- og Idrætsforening (DGI) 
• Triatlon Danmark 

 
4. Medlemmer 
 
Stk. 1 Hvem kan optages som medlem? 
 
Alle med interesse for løb, duatlon og triatlon og som har lyst til at yde en positiv indsats for klubben kan melde sig ind 
i THS og deltage i fællestræningen som arrangeres. 
 
Stk. 2 Hvad indgår i kontingentet? 
 
I kontingentet modtager man som betalende medlem klubtrøje og løbsprogram. 
 



Derudover arrangerer THS klubbetalte løb, disse er dog forbeholdt klubbens supermotionister, hvor man som mand 
skal kunne løbe 10 km under 45 minutter, og som kvinde skal man kunne løbe samme distance under 50 minutter. I 
tvivlstilfælde kan bestyrelsen bede om dokumentation for dette. 
 
I kontingentet indgår ikke medlemskab af Triatlon Danmark eller klubbetalte Tri- eller Duatlon-stævner. 
 
Stk. 3: Hvorledes kan et medlem melde sig ud? 
 
Ved ønske om udmeldelse skal dette ske ved skriftlig henvendelse til formanden. 
 
Er kontingentet ikke betalt pr. 1. april, betragtes dette som udmeldelse af klubben. 
 
Stk. 4: Hvornår og hvordan kan et medlem udelukkes? 
 
Usportslig opførsel ved egne arrangementer eller ved andre arrangementer i forbindelse med Team Hechmann Sport 
kan straffes ved ekskludering af klubben. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme 
vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller 
karantæne kan indankes for generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal stadfæste eller 
forkaste bestyrelsens beslutning. Anke skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen senest 14 dage efter skriftlig 
meddelelse om eksklusion. 
 
Stk. 5: Hvilke forventninger har man til medlemmerne? 
 
Team Hechmann Sport forventer at medlemmerne tager del i foreningslivet. Herunder, i muligt omfang, deltager i 
egne arrangementer såvel som øvrige arrangementer, hvor Team Hechmann Sport er repræsenteret som klub. 
Desuden forventes det, at medlemmerne i alle forhold opfører sig på en god og sportslig måde, som er repræsentativ 
for en offentlig idrætsforening. 
 
Stk. 6: Hvilket ansvar påtager medlemmer sig? 
 
Der pålægger ikke vores medlemmer nogle konkrete ansvar, men det kan forventes at man er behjælpelig med 
praktiske opgaver ved egne arrangementer. 
 
§ 5. Foreningens struktur 
 
Stk. 1: Struktur. 
Foreningen ledes af bestyrelsen som valgt på sidste generalforsamling. 
 
Stk. 2: Bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, men kan suppleres til 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på 
generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted som nævnt i § 7 stk. 4. 
 
Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse. Der 
afholdes mindst et bestyrelsesmøde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig 
når 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 
 
Et bestyrelsesmedlem er samtidig Dansk Atletik Forbund (DAF) repræsentant og kontaktperson Et bestyrelsesmedlem 
er samtidig Dansk Gymnastik- og Idrætsforening (DGI) repræsentant og kontaktperson 
 
Et bestyrelsesmedlem er samtidig Triatlon Danmark repræsentant og kontaktperson. 
 
Det er bestyrelsens opgave at føre protokol med alle de aktiviteter som sker i løbeklubben herunder at opdatere 
hjemmesiden. 
 
 



Stk. 3: Underafdeling 
 
Navn: THS-Tri 
 
THS-Tri er forbeholdt medlemmer, der også dyrker duatlon og triatlon. 
 
Fællestræningen aftales mellem medlemmerne hvor træningen hovedsageligt består af x-træning, og cykeltræning, da 
løbetræning er sammen med de andre i klubben. OW svømnings mødesteder afhænger af 
vindretning og strøm og indendørs svømning er som regel i Slagelse kommune. 
 
Stk.4: Udvalg 
 
Det er bestyrelsens ansvar at nedsætte relevante udvalg til at udføre opgaver i klubbens og medlemmernes interesse. 
Udvalg kan bestå både af bestyrelsesmedlemmer og/eller af udvalgte medlemmer. Der kan ikke nedsættes et udvalg 
uden bestyrelsens godkendelse. 
 
§ 6 Regnskab 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Kassereren fører bog over indtægter og udgifter og udarbejder årsregnskab og budget. THS-Tri bevægelser bliver 
bogført separat i årsregnskab og budget. 
 
Regnskabet afsluttes umiddelbart efter regnskabsårets afslutning og sendes sammen med budget for det kommende 
regnskabsår til revisoren. Det reviderede regnskab samt budget for det kommende regnskabsår foreligger inden 
generalforsamlingen med revisorens påtegning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 7. Ordinær generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
 
Den ordinære generalforsamling i Team Hechmann Sport afholdes en gang om året; den sidste uge i januar. 
 
Alle medlemmer bliver skriftligt eller pr mail indbudt senest en måned i forvejen. 
 
Stk. 2: Alle der er medlemmer i Team Hechmann Sport når den ordinære generalforsamling afholdes, er 
stemmeberettigede. 
 
Stk. 3: Alle stemmer vægter lige. Enhver form for afstemning omkring relevante emner bliver afgjort ved flertal. Ved 
stemmelighed er det bestyrelsens opgave at afgøre hvad der er bedst for klubben. Enhver kan begære hemmelig 
afstemning. Alle stemmer skal ved hemmelig afstemning ske skriftligt og anonymt. Stk. 4: Dagsorden for det ordinære 
årsmøde skal mindst omfatte: 
 

• Valg af dirigent for generalforsamlingen. 
• Valg af referent 
• Det forgangne år. 

Formandens beretning. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Afstemning om beretning og regnskab 

• Valg til bestyrelsen 
Formand (lige år) 
Næstformand (ulige år) 
Kasserer (hvert år) 
Op til 2 menige bestyrelsesmedlemmer 

• Valg til THS-Tri Underafdeling 
3 medlemmer, heraf minimum en fra bestyrelsen 

• Andre valg: 
Revisor og revisor suppleant (hvert år) 
Web-master (hvert år) 

• Det kommende år. 
Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsoversigt 
Fremlæggelse af budgetforslag 
Indkomne forslag. 
Afstemning om budgetforslag 

• Fastsættelse af kontingent. 
• Eventuelt. 

 
Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før 
datoen for generalforsamlingen. 
 
Stk. 6: Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne forslag udsendes senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 7: Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres ved almindeligt flertal. Kun fremmødte har 
stemmeret. 
 
Stk. 8: Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt fremmødte på generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om det, 
eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Her gælder samme betingelser som for ordinær generalforsamling. 
 
 
§ 9. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de 
forpligtelser foreningen har. 
 
Team Hechmann Sport hæfter med sin formue for sine forpligtelser. 
 
Klubbens medlemmer ikke har nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent. 
 
Klubbens medlemmer ikke har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 
 
Hvis der opstår økonomisk ændring, er det ikke det frivillige foreningsmenneske som har risikoen medmindre 
vedkommende har gjort noget strafbart eller på anden måde har handlet bevidst ukorrekt. 
 
§ 10. Kontingent 
 
Indmeldelsesgebyr og kontingent for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling, og gælder for 
et år ad gangen. Kontingentperioden løber fra 1. marts til den 28. februar. 
 
Tri-medlemmer betaler almindeligt THS løbskontingent, samt separat THS-Tri medlemskab svarende til Triatlon 
Danmark medlemskab, således vil THS løbsdelen ikke blive belastet økonomisk af THS-Tri. 
 
§ 11. Repræsentation af klubben 
 
Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens samtykke, og med en af 
bestyrelsen udpeget turleder. Al træning i klubbens regi skal forelægges for, og godkendes af, bestyrelsen. 
 
 
§ 12. Opløsning af klubben 
 
stk 1.Klubben kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til 
stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer for en opløsning. 
 
Stk 2. Hvis betingelserne for opløsning af klubben ikke opnås ved den i § 12 stk 1 nævnte generalforsamling, indkaldes 
der senest 14 dage efter til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløsning af foreningen 
kan besluttes ved almindeligt flertal. 
 
Stk. 3. Ved opløsning af klubben overdrages klubbens midler til Julemærkehjemmet i Skælskør. 
 
 
 
Vedtægter godkendt på generalforsamling 23. januar 2009 
 
Vedtægter ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 30/4-2009 
Vedtægter ændret på generalforsamling d.  26/1-2012 
 
Vedtægter ændret på generalforsamling d. 26/1-2014 
Vedtægter ændret på generalforsamling d. 30/1-2017 
 
Vedtægter ændret på generalforsamling d. 26/1-2019 
 
Vedtægter ændret på generalforsamling d. 25/1-2020 
Vedtægter ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 14/4-2020 


