
TM TØNDER HÅNDBOLD ELITE A/S. 

      VEDTÆGTER. 

§1. 

Selskabets navn er TM Tønder Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 

§2. 

Selskabets formål er at drive professionel håndbold, handel, investering og formueanbringelse samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens afgørelse. 

§3. 

Selskabets aktiekapital udgør 1.412.800,-. Aktiekapitalen er fordelt i aktier af kr. 100,- og kr. 500,-. Aktierne 
skal stedse være noteret i den af ledelse og selskabet oprettede ejerbog. Aktierne skal lyde på navn. 

Aktionærerne skal ikke være pligtige til at lade deres aktier indløse. 

Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne er frit omsættelige.  

Aktierne er ikke-omsætningspapirer. 

§4. 

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler. 

§5. 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel i Jyske Vestkysten. Alle aktionærer som har 
meddelt selskabet deres e-mail adresse indkaldes på mail. Indkaldelse sker desuden på TMT´s 
hjemmeside: www.tmth.dk samt på Facebook. Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets 
hjemstedskommune, den ordinære generalforsamling hvert år senest 5 måneder efter 
regnskabsårets udløb. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning. 
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte 

regnskab. 
5. Beslutning om decharge for bestyrelsen. 
6. Eventuel valg af bestyrelse. 

http://www.tmth.dk/


7. Eventuel valg af 1 suppleant 
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 

§6. 

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet 
senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når det, efter 
skriftlig anmodning, forlanges af en aktionær, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. 

Generalforsamlingen skal i så fald indkaldes inden 2 uger. 

Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor, til eftersyn for aktionærerne, 
dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen. For den ordinære 
generalforsamling tillige årsregnskabet med påtegning af revisor og bestyrelsen samt bestyrelsens 
årsberetning. 

§7. 

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle 
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivninger og disses resultater. 

Stemmeafgivning finder sted skriftligt, med mindre generalforsamlingen vedtager anden afstemningsmåde. 

Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, hvor hvert aktiebeløb på kr. 100,- giver 
én stemme. 

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. 

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed, med mindre 
aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. 

Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret 
protokol, der skal underskrives af dirigenten. 

§8. 

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf 
moderklubberne Tønder Sportsforening (TSF) og Møgeltønder Ungdoms- og Idrætsforening 
(MUIF) i fællesskab udpeger 1 medlem. De øvrige 8 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 

Herudover vælges en suppleant til bestyrelsen 

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. 



Til ledelse af den daglige virksomhed ansættes en direktør. 

 

 

§9. 

Bestyrelsen i TM Tønder (TMT) nedsætter sammen med de 2 moderklubber TSF og MUIF et 
forretningsudvalg, Der skal varetage de daglige driftsopgaver vedrørende foreningsdelen. 

Forretningsudvalget består af 6 medlemmer, hvoraf moderklubberne TSF og MUIF hver udpeger 1 medlem. 
De øvrige 4 medlemmer vælges af foreningsdelen. Mindst 1 af disse skal være medlem af bestyrelsen for 
TMT. 

Formanden vælges af forretningsudvalget. 

§10. 

Virksomheden tegnes af formanden eller næstformanden sammen med direktøren eller af den samlede 
bestyrelse. 

§11.  

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor fungerer indtil en 
generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. 

§12. 

Selskabets regnskabsår løber fra 01.07 til 30.06. 

Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt 
resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelse til 
reservefond. Generalforsamlingen træffer bestemmelser om fordeling af eventuel restoverskud, herunder 
udbyttestørrelse og udbetaling eller henlæggelse til andre fonds. 

 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 25.09.2017 


