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§1
Foreningens navn er Toreby–Grænge Boldklub (TGB).
Stiftet den 16. Maj 1923.
Hjemsted Guldborgsund Kommune.
Medlem af Dansk Boldspil Union.
§2
Foreningens formål er at dyrke fodbold og anden idræt og afholde selskabelige
sammenkomster for medlemmerne.
§3
Foreningen består af aktive og passive medlemmer.
Som medlem kan optages enhver, som vil deltage i foreningens formål.
§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og stemmeret har alle
TGB medlemmer.
§5
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar
måned, og indvarsles senest 10 dage før af bestyrelsen.
§6
På den ordinære generalforsamling vælges:
 Bestyrelse, som består af 5 medlemmer. Valgbar er alle medlemmer
over 25 år, formanden vælges af og blandt disse 5.
 2 repræsentanter som tiltræder bestyrelsen. Valgbar er alle medlemmer,
der er myndige.
 Bestyrelsessuppleant, skal være over 25 år.
 Repræsentantsuppleant, skal være myndig.
 2 revisorer.
§7
Valg af bestyrelse skal foregå skriftligt.
§8
Valg gælder for 2 år. Genvalg kan modtages. På hver ordinær
generalforsamling afgår vekselvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1
repræsentant samt den ene revisor. Suppleanter vælges for et år.

§9
Bestyrelse og repræsentanter varetager i forening den daglige ledelse og
nedsætter eventuelt udvalg m.m.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af
lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse/repræsentanter.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer/bestyrelse/repræsentanter nogen
personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
§10
På generalforsamlingen fremlægges foreningens reviderede årsregnskab.
§11
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
§12
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til formanden senest 14 dage før en
måneds udgang.
§13
Ethvert aktivt medlem, som i 3 måneder ikke har betalt kontingent, kan
slettes af foreningen og kan først optages som nyt medlem, når skyldigt
kontingent er betalt.
§14
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når en
tredjedel af de aktive medlemmer indsender anmodning herom til
formanden.
§15
Forslag til lovændring kan forelægges generalforsamlingen af bestyrelsen,
eller af medlemmerne når det indsendes skriftligt til formanden, senest 6
dage før generalforsamlingen.
§16
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, på 2 hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved
opløsning bestemmer generalforsamlingen hvilke almennyttige formål
eventuelle aktiver skal gå til.

Lovene gennemgået og godkendt ved generalforsamlingen i Toreby den 26.
januar 2010.

