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Navn og formål

§1.1 Foreningens navn er Vejby Idrætsforening 42. kreds Foreningens hjemsted er Gribs-
kov Kommune.
§1.2 Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) samt Dan-
marks Idræts Forbund.
§2.1 Foreningens formål er, ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og 
fællesskabets sundhed og trivsel.

Optagelse af medlemmer

§3.1
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formålspara-
graf.

§32.
Som passivt medlem kan optages enhver, som ønsker at støtte Vejby Idrætsforening 42. 
kreds.

Medlemsforpligtelser

§4.1
Et hvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de 
til enhver tid vedtagne retningslinier for foreningens aktiviteter.

§4.2
Et hvert medlem er forpligtet til at betale medlemskontingent.

§4.3
Såfremt ovennævnte medlemsforpligtelser ikke overholdes, eller et medlem udviser util-
børlig adfærd eller lignende, kan kun det berørte afdelingsudvalg eller hovedbestyrelsen 
udelukke den pågældende.
Udelukkelsen kan være tidsbgrænset.

Hovedbestyrelsen underrettes omgående om alle udelukkelser.

§4.4
Det udelukkede medlem kan kræve afgørelsen behandlet på den først kommende hoved-
generalforsamling.

§4.5
Eventuel anke over en sådan generalforsamlingsafgørelse behandles efter bestemmelser-
ne i DGIs vedtægter.

§5.1
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsens medlemmer hæfter 
ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen 
hæfter med dens formue.



§5.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, 
udover kontingentforpligtelsen.

§5.3 Foreningens medlemmer har intet krav på nogen del af foreningens formue eller 
udbytte af nogen art.

§5.4 Udøvelse af alle aktiviteter i foreningen sker på eget ansvar og risiko. 

Æresmedlemmer

§6.1
Som æresmedlemmer kan hovedbestyrelsen enstemmigt udnævne sådanne personer, som 
i særlig grad har gjort sig fortjent i foreningen eller i en af dens afdelinger. Æresmedlem-
mer er kontingentfri.

Foreningens ledelse

§7.1
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af:

Formand, Kasserer samt yderligere to medlemmer i Daglig ledelse samt formændene for 
hver afdelingsbestyrelse.

§7.2
De i §7.1 nævnte vælges på den årlige ordinære hovedgeneralforsamling således:

a: Formand - direkte på valg på lige årstal. b: Kasser - direkte på valg på ulige årstal.
c: - 1 menigt medlem - direkte på valg på lige årstal. 1 menigt medlem - direkte på valg 
på ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

§7.3
Valgbar er et hvert myndigt medlem.

§7.4
Såfremt formand eller kasserer afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv.

§7.5
Konstituerede medlemmer skal på valg ved førstkommende hoved generalforsamling.

§8.1
Hovedbestyrelsen har, under ansvar overfor hovedgeneralforsamlingen, den øverste myn-
dighed.

§9.1
Under ansvar overfor hovedbestyrelsen ledes hver af foreningens
afdelinger af et afdelingsudvalg, der vælges på den årlige afdelings generalforsamling.

 



§9.2
De under §7.4 og §7.5 gældende regler finder tilsvarende anvendelse for afdelingerne.
 
§10.1
Foreningens hovedbestyrelse kan, efter godkendelse på en hovedgene ralforsamling, opta-
ge nye aktiviteter med selvstændigt afdelingsudvalg.

Hovedbestyrelsens virksomhed

§11.1 Hovedbestyrelsen holder møde når formanden eller to medlemmer forlanger det, 
dog mindst pr. kvartal.
Hovedbestyrelsesformanden leder møder.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§11.2 Efter krav fra afdelingsudvalg skal formanden indkalde hovedbestyrelsen til møde 
med afdelingsudvalget som omhandlet i §11.1.
Mødet skal afholdes inden 14 dage efter at kravet er rejst af afdelings udvalget.
§11.3 Vedtagelser i hovedbestyrelsen kræver almindeligt flertal. Undtaget er dog de i §6.1 
nævnte tilfælde.
§11.4 Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og kan overlade en del af 
kompetencen til Daglig ledelse.
§11.5 Hovedbestyrelsen har ret til at indkalde fornøden sagkundskab.
§11.6 Hovedbestyrelsen er bemyndiget til, når der skønnes behov herfor, at nedsætte 
udvalg.
§12.1 Foreningen tegnes af formanden og kasseren.
§12.2 Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.
§13.1 Daglig Ledelse har ret til, uden stemmeret, at overvære udvalgenes møder.
§14.1 Hovedafdelingens regnskabsår er kalenderåret.
§14.2 Afdelingernes regnskabsår kan være et andet end hovedafdelingens, men således at 
det er ens fra år til år.

Hovedgeneralforsamling

§15.1
Hovedgeneralforsamlingen er den øverst besluttende myndighed i alle fælles anliggender, 
jvf. dog §4.3

§16.1 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og indkal-
des med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse
efter hovedbestyrelsens bestemmelse.
§16.2 Forslag der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§17.1 Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes af hovedbestyrelsen eller efter 
vedtagelse på en afdelingsgeneralforsamling.
§17.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt dette besluttes
på en generalforsamling, eller dersom mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede med-
lemmer skriftligt fremsætter krav herom, vedlagt forslag
til motiveret dagsorden.
§17.3 Generalforsamlingen skal afholdes inden 6 uger efter at kravet er rejst. Medlemmer 
eller afdelingsudvalg, der har rejst kravet, har mødepligt.



§18.1 Medlemmer vælger generalforsamlingens dirigent.
Indtil dirigenten er valgt, ledes mødet af formanden, eventuelt næstformanden.
Dirigenten leder mødet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dagsorden, og 
beslutter hvorledes de herom opståede tvivlsspørgsmål skal afgøres.

§18.2 Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning
5. Orientering fra udvalgene
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
a: formand (vælges lige år) b: kasserer (vælges ulige år) c: to menige medlemmer 1
menigt medlem - direkte på valg på lige årstal.
1 menigt medlem - direkte på valg på ulige årstal. d: 2 bilagskontrollanter (vælges på 
skift hvert år) e: 1 bilagskontrollantsuppleant (vælges hvert år)
f: fanebærer og fanebærersuppleanter (vælges hvert år)
8. Eventuelt

§19.1A På generalforsamlingerne afgøres sagerne med almindelig stemmeflertal.
Der kræves til udelukkelse af et medlem dog mindst 2/3 af afgivne gyldige stemmer for 
forslaget, med mindre udelukkelsen er sket efter
§4.3 hvor der kun kræves almindeligt flertal.
§19.1B Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberetti-
gede medlemmer er til stede. Ved manglende tilslutning indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling, der derefter er beslutningsdygtig.
§19.2 Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremstættes.
§19.3 Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har haft gyldigt med-
lemskort i mindst 30 dage før generalforsamlingen, har stemmeret.
§19.4 Medlemskort skal medbringes til generalforsamlingen og skal forevises på forlan-
gende.

Afdelingsgeneralforsamling.

§20.1
Afdelingernes generalforsamling skal afholdes hver år inden 31.12., og
regnskabet skal være afsluttet senest ved udgangen af måneden før generalforsamlingen 
afholdes, dog således, at det er ens for den enkelte afdeling fra år til år.

§20.2
Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i den lokale 
presse efter afdelingsudvalgets bestemmelse.

§20.3
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingens generalforsamling, skal være afdelingsfor-
manden i hænde senest 8 dage før generalforsam lingens afholdelse.



§20.4
På afdelingsgeneralforsamlingen behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Aflæggelse af beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af:
a: formand (vælges lige år) b: kasserer (vælges ulige år) c: udvalgsmedlemmer
d: suppleanter
7. Eventuelt

§20.5
Formand, kasserer og mindst 1 udvalgsmedlem skal være myndige. Afdelingsudvalgenes 
virksomhed
§21.1
Afdelingsudvalget træffer afgørelsen i alle spørgsmål vedrørende afdelingens interne 
aktiviteter.

En afdeling kan have selvstændige vedtægter som supplement til hovedforeningens blot 
de ikke strider med denne.

Der føres protokol over de på møderne vedtagne beslutninger.

§21.2
Gældende for skytteafdelingen

Da afdelingsudvalget er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse 
forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen 
over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere 
bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§22.1
Afdelingerne fører selvstændigt regnskab. Dog kan ingen afdeling disponere udover sin 
egen formue uden godkendelse i hovedbestyrelsen.

§22.2
Afdelingens regnskab revideres af de under §18.2 stk. 7c. valgte regn skabskontrollanter, 
som skal have regnskab og status stillet til rådighed
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§22.3
Afdelingsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden under ansvar overfor hovedbe-
styrelsen.

§22.4
Stilles en afdeling i bero, administreres afdelingen af hovedbestyrelsen, indtil en ny afde-
lingsbestyrelse er valgt.



Arbejdsfunktion mellem hovedbestyrelsen og afdelingerne

§23.1
Hovedbestyrelsen kan pålægge afdelingerne opgaver.

§23.2
Afdelingerne er forpligtet til at betale kontingent til hovedbestyrelsen pr. medlem.
 
§23.3
Hovedbestyrelsen fastsætter dette kontingents størrelse.

§23.4
Alle ansøgninger fra afdelingerne til offentlige myndigheder og støtteforeninger skal god-
kendes af hovedbestyrelsen.

§23.5
Afdelingerne skal udarbejde et budget til hovedbestyrelsen før hver sæson.

Opløsning

§24.1
Eventuelle forslag om foreningens eller en afdelings ophævelse skal behandles på 2, på 
hinanden følgende, hovedgeneralforsamlinger, med mindst 7 dages mellemrum.

Opløsning kan kun finde sted, såfremt der på 1. generalforsamling er 3/4 majoritet derfor 
(af 2/3 af samtlige medlemmer).

Ved 2. generalforsamling kræves dog kun 3/4 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Afstemningen skal foregå skriftligt.

I tilfælde af majoritet for opløsning af foreningen, kan denne ikke finde sted, før forenin-
gens gæld er afviklet. Eksisterer der ikke tilstrækkelig disponibel kapital hertil, skal det 
øvrige tilvejebringes ved salg af foreningen tilhørende aktiver.
Når gælden er afviklet, tilfalder resten Gribskov Kommune, til opbe va ring indtil en 
eventuel ny forenings start.

Love og vedtægter Vejby Idrætsforening

Sportsvej 4 · 3210 Vejby · Mail: mce@vmce.dk Vedtaget på foreningens hovedgeneralfor-
samling den 31. januar 2007


