
§1Navn og hjemsted

Foreningens navn: Haubro ldrætsforening.

Foreningens hjemsted : Haubro, Vesthim merla nds Kom m une.

Stk. 1 Foreningen vil være medlem af DGl, samt andre relevante idræts/sportsorganisationer.

§2 Foreningens formål

Stk. L Foreningens formål er, at dyrke idræt med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i foreningen,

at udbrede kendskabet til disse aktiviteter. Det er endvidere foreningens formå1, at udvikle medlemmernes

lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. Foreningen Ønsker, at øge interessen for idræt

gennem fairplay og i en god tone, både på banen og udenfor banen samt at udvikle gode kammeratskaber

på tværs af forskelligheder.

§3 Medlemmer

Stk. 1 Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formå|. At være

medlem af foreningen kræver deltagerbetaling. Foreningen skal have mindst 5 betalende medlemmer.

Stk. 2 Et medlem, hvis opførsel strider imod foreningens vedtægter, formålsparagraf eller øvrige regler, kan

udelukkes for deltagelse i foreningens aktiviteter i en kortere eller længere periode. Denne beslutning skal

træffes af træner i overensstemmelse med bestyrelsen.

§4 lndmeldelse og udmeldelse

Stk. 1 lndmeldelse skal ske via, indmeldingsblanket til foreningens sekretær/kasserer. lndmeldelse er

bindende for mindst 3 mdr, dog er der en prøvetid på 14 dage.

Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget Økonomisk udestående med foreningen.

§5 Kontingent

Stk. 1 Kontingenter for medlemmer fastsættes hvert år af bes§relsen.

Stk. 2 Forhold omkring kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse varetages af bestyrelsen i forhold til

det enkelte tilfælde.

§5 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers skriftlig varsel.

Stk. 4 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til

bestyrelsen senest L uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5 En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af dirigenten.



Stk. 7 Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Vedr. vedtægtsændringer og foreningens

opløsning henvises til §13 og14. Afstemningen skal såfremt L medlem forlanger dette foretages skriftligt.

Valg til bestyrelse sker altid ved skriftlig afstemning.

Stk. 8 Alle medlemmer der ikke er i restance, har stemmeret på generalforsamltngen.

Stk. 9 For medlemmer under 16 år, kan forældre/værge afgive 1 stemme pr. husstand på barnets vegne.

Stk. 10 Der skrives referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af

dirigenten.

§7 Dagsorden

Stk. 1 Dagsorden tilgeneralforsamlingen skalsom minimum indeholde.

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2: Formandens beretning for det forløbende år.

3: Fremlæggelse af regnskab fra kassereren for det forløbne år til godkendelse.

4: Behandling af indkomne forslag.

5: Valg af bestyrelsen.

6: Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af revisor + revisorsuppleant.

8: Eventuelt.

Stk. 2 Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.

§8 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan

nedsætte nØdvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2 Formanden foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøder, dagsorden udsendes senest 3 dage før

mødet.

Stk. 3 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges på foreningens generalforsamling for en 2 årig

periode. I ulige år vælges 2-3 medlemmer og i lige år 3-4 medlemmer.

Stk. 4 Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv.

Stk. 5 Suppleanter til bestyrelsen vælges for en 1-årig periode.

Stk. 6 Bessrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede inkl. formanden

eller næstformanden. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgørende, ved dennes fravær

næstformandens.



§9 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Foreningen kan kun købe/sælge fast ejendom, optage lån

eller andre gældsforpligtigelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.

§10 Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet gennemgås af revisor før generalforsamlingen.

Stk. 3 Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse med revisors påtegnelse og

underskrift.

Stk. 4 Regnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse inden generalforsamlingen.

§ll Revision

Stk. 1 På den ordinaere generalforsamling vælges revisor og revisorsuppleant, jvf. § 7 for 1 år ad gangen.

Revisoren skal 1måned inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at

beholdningen er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid

adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§12 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1'13 at

foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Stk. 2 I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter begæringens

modtagelse. For så vidt mødets indkaldelse, ledelse, afstemning mm. gælder de samme bestemmelser som

for den ordinære generalforsamling.

§13 Vedtægtsændringer

Stk. 1Ændring af foreningens vedtægt kan ske på foreningens generalforsamling, når mindst 3/o af de

frem mødte stem meberettigede medlemmer stem mer for forslaget.

§14 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Foreningen kan opl6ses, hvis mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for

forslaget og det samme forslag skal derefter vedtages med almindeligt stemmeflertal på en ekstraordinær

generalforsamling inden for 4 uger.

Stk. 2 På generalforsamlingen skal der træffes beslutning om foreningens formue, herunder evt. fast

ejendom ogløsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal

foreningens formue og aktiver videregives til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

således vedtaget på generalforsamlingen d 1 - ZO/ i

16^/8e",*---*-


