Vedtægter for Durup Idrætsforening

§1

Klubbens navn er Durup Idrætsforening og er stiftet den 28. juli 1908. Dens formål er at fremme
interessen for idræt og give dens medlemmer adgang til at dyrke de forskellige idrætsgrene.

§2

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktiv kan optages både børn og voksne.
Enhver der er fyldt 18 år regnes for voksen. Som passivt medlem kan optages enhver, der uden at
dyrke idræt støtter klubben økonomisk.

§3

Indmeldelse sker ved tilmelding / betaling af aktiviteter.

§4

Udvalgene bestemmer kontingents størrelse, der betales forud.

§5

Har et medlem undladt at betale kontingent i 2 måneder, udelukkes vedkommende af foreningen
til kontingent er indbetalt

§6

Dispensation med hensyn til kontingent kan undtagelsesvis gives af bestyrelsen.

§7

Udmeldelse af foreningen kan ske gennem de respektive udvalg / holdledere.

§8

Kun aktive medlemmer kan deltage i træning og turnering samt benytte sig af foreningens
rekvisitter. Her kan dog gives dispensation af udvalgene.

§9

Eksklusion indtræder foruden § 5, når et medlem gør sig skyldig i en adfærd, der kan krænke
foreningens anseelse eller dens interesse i øvrigt. Eksklusionen afgøres af udvalgene, og
godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25
stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Meddelelse om eksklusion gives til de af foreningen tilsluttede organisationer.

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 11

Den ordinære generalforsamling finder sted en gang om året i februar måned og afholdes med 14
dages varsel. Forslag til lovændring fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse, som så annonceres senest 3 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden
eller næstformanden.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med kassereren.
Stk. 1

En lovændring skal forelægges og godkendes på generalforsamlingen.

§ 12

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert voksent aktivt medlem, der ikke er i
restance, samt passive medlemmer.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling kan der indkaldes til, når bestyrelsen eller 25 medlemmer
anmoder om dette skriftligt, eller denne indvarsles på sædvanlig vis.

§ 14

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen og
aktivitetsudvalgene, til at lede forhandlingerne.

§ 15

Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling ved
simpelt stemmeflertal, for to år ad gangen. 2-3 vælges i lige år og 2 – 3 vælges i ulige år.
Stk. 2

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

Stk. 3

Valg af svømmeudvalg (7-9 personer, hvoraf 2 – 4 vælges lige år og 4 vælges ulige år).

Stk. 4

Valg af 1 suppleant til svømmeudvalget.

Stk. 5

Valg af gymnastikudvalg (5-7 personer, hvoraf 2 – 4 vælges lige år og 3 vælges ulige år).

Stk. 6

Valg af 1 suppleant til gymnastikudvalget.

Stk. 7

Valg af badmintonudvalg (5-7 personer, hvoraf 2 –4 vælges lige år og 3 vælges ulige år).

Stk. 8

Valg af 1 suppleant til badmintonudvalget.

Stk. 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, hovedkasserer og sekretær.

Stk. 10

Aktivitetsudvalgene konstituerer sig med formand, næstformand, økonomiansvarlig og
øvrige tillidsposter (økonomiansvarlig må godt være formand eller næstformand).

Stk. 11

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til aktivitetsformand.

§ 16

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer (lige/ulige år). Der vælges endvidere en revisorsuppleant
for 2 år. Revisor og suppleant må ikke være medlem eller suppleant for hovedbestyrelsen.

§ 17

Durup Idrætsforening står som medstifter af Durup Hallen og bestyrelsen vælger hvert år efter
generalforsamlingen 1 medlem og 1 suppleant til hal udvalget for en periode af 2 år.

§ 18

Bestyrelsen kan efter behov oprette små udvalg, til at løse en opgave

§ 19

Foreningen er opbygget således, at aktivitetsudvalgene varetager sin idrætsgrens daglige drift.
Stk. 1

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at aktivitetsudvalgene overholder deres
budgetter. Hvis dette ikke sker, er det bestyrelsens ansvar at sørge for at dette sker.

Stk. 2

Bestyrelsen / aktivitetsudvalgene fører en forretningsprotokol.

Stk. 3

Aktivitetsudvalgene skal efter hvert møde, sende et skriftligt referat til
hovedbestyrelsen.

Stk. 4

Aktivitetsudvalgene udarbejder hvert år et forslag til det kommende års budget.
Budgettet skal godkendes af Durup IF’s hovedbestyrelse.

§ 20

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

§ 21

Kassereren fører et regnskab.
Stk. 1

Kassereren laver en økonomisk oversigt til hvert bestyrelsesmøde og til hvert
formandsmøde.

Stk. 2

Det reviderede regnskab skal hvert år fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 22

Ethvert aktivt medlem kan modtage valg til bestyrelsen.

§ 23

Bestyrelsesmøde / aktivitetsudvalgsmøde skal finde sted efter formandens eller et
bestyrelsesmedlems / aktivitetsudvalgsmedlems anmodning. Bestyrelsen / aktivitetsudvalgene er
beslutningsdygtige, når mindst 50% af medlemmerne er tilstede.

§ 24

Foreningen kan kun opløses når 2 med 8 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger vedtaget
dette. 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede og mindst 51% af de
fremmødte skal stemme for opløsning.

§ 25

Ved eventuel opløsning skal klubbens ejendele og midler anvendes til anden form for
ungdomsidræt eller ungdomsarbejde i Durup.

§ 26

Vedtagelse af nærværende vedtægter medfører, at alle tidligere love og vedtægter med senere
ændringer sættes ud af kraft.

Nærværende vedtægter for Durup Idrætsforening er vedtaget på foreningens generalforsamling den 25.
februar 2014.
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