ESRUM IDRÆTSFORENING
ESRUM HOVEDGADE 28, 3230 GRÆSTED
www.esrumif.dk

Vedtægter for Esrum Idrætsforening (EIF)
vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. april 2016
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Esrum Idrætsforening.
Dens hjemsted er Esrum beliggende i Gribskov kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til idræt, samt sørge for et klubliv der fremmer den
enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3 Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI samt kan tilsluttes
specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, DIF og dermed undergives disse organisationers
vedtægter.

§4 Medlemsforhold
Stk. 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, der vedkender sig nærværende vedtægter.
Stk. 2.

Som passive medlemmer kan optages enhver, som ønsker at støtte foreningens arbejde.

Stk. 3.

Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til
bestyrelsen.

Stk. 4.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.

Stk. 5.

Kontingentrestance på over tre måneder fra sidste betalingsdato medfører tab af
samtlige medlemsrettigheder. Kontingentrestance på over 6 måneder medfører
eksklusion. Optagelse i foreningen igen kræver betaling af kontingentrestance.

Stk. 6.

Gyldig indmeldelse sker i henhold til procedurer, som fastlægges af den enkelte afdeling
eller ved udfyldelse af medlemsformularen på foreningens hjemmeside www.esrumif.dk
Børn og unge under 18 år skal bruge medlemsformularen for ungdom.
Tilmelding er gældende indtil der sker udmeldelse, jf. §4, stk. 7.

Stk. 7.

Udmeldelse kan ske skriftligt pr. brev eller email til kassereren eller ved udfyldelse af
formularen for udmeldelse på foreningens hjemmeside www.esrumif.dk

Stk. 8.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, som i særlig grad har vist foreningen
interesse.
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Stk. 9.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Udelukkelsen kan
omstødes på den førstkommende generalforsamling (se §5, stk. 9).

§5 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker ved skriftlig
meddelelse til medlemmerne via email, samt opslag på foreningens hjemmeside og
facebook gruppe med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 3.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, som har været
medlem af foreningen i mindst de sidste 30 dage, er fyldt 14 år, og ikke er i
kontingentrestance, senest 30 dage før generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år har
stemmeret via deres forældre/værge – 1 stemme pr. aktiv ungdomsmedlem.

Stk. 5.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

Stk. 6.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Valg af sekretær.
Formandens beretning (inkl. debat og godkendelse heraf).
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab
(inkl. debat og godkendelse heraf).
5. Kassererens forelæggelse af budget for det kommende år
(inkl. debat og godkendelse heraf).
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2
bestyrelsesmedlemmer i lige år.
9. Valg af 1. og 2. suppleanter.
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, for 1 år
11. Eventuelt.
Stk. 7.

Generalforsamlingen kan give bestyrelsen mandat til, indenfor en 3 måneders periode, at
finde et/en egnet bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor eller revisorsuppleant, hvis
denne ikke kan findes på generalforsamlingen.
Hvis det ikke lykkedes at finde egnede personer, skal bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller
skriftligt krav herom, til formanden, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter, at kravet herom er
indgivet, og indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling.
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Stk. 9.

På generalforsamlingen afgøres sager/spørgsmål ved almindeligt flertal.
Vedtægtsændringer afgøres dog i henhold til §9, stk. 1. Samme regel finder anvendelse
ved spørgsmål om udelukkelse. Afstemninger foretages skriftligt, såfremt blot en enkelt
stemmeberettiget kræver det.

§6 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, og har til opgave at varetage
forhandlingsmæssige og repræsentative opgaver over for myndigheder og organisationer.
Bestyrelsen løser en række fælles opgaver for foreningens idrætsgrene, og virker som
koordinerende organ for disse.
Stk. 2.

Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år

Stk. 3.

Bestyrelsen består af, formand, næstformand, kasserer, sekretær og et
bestyrelsesmedlem. Suppleanterne kan inddrages i bestyrelsesarbejdet, men har ikke
stemmeret.

Stk. 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til
stede. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Stk. 5.

Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at tre medlemmer er på valg i ulige år,
mens to medlemmer er på valg i lige år.
Suppleanter er på valg hvert år. På generalforsamlingen vælges 1. og 2. suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer der ikke bliver genvalgt eller ikke ønsker at genopstille, udtræder
af bestyrelsen umiddelbart efter ordinær generalforsamling, men forventes at stå til
rådighed ved overlevering af bestyrelsesposten. En suppleant, som indtræder i
bestyrelsen, er på valg på førstkommende generalforsamling. Valget her gælder for
resten af det udtrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 6.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær
senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Oprettelse af ny idrætsgren, og
opløsning heraf træffes af bestyrelsen.

Stk. 8.

Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg/arbejdsgrupper til løsning af særlige
kortvarende opgaver.

Stk. 9.

Forlader formanden sin post midt i en periode indtræder næstformanden i dennes sted.

Stk. 10. Formanden udsender dagsorden mindst 8 dage før bestyrelsesmøderne, og der føres
referat over møderne. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
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§7 Regnskab
Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 2.

Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab for det forløbne år samt en status pr. 31.12.
Det skal foreligge til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3.

Kassereren har ansvaret for den løbende bogføring og medlemsregistrering, samt
udarbejdelse af årsregnskab og budget.

§8 Foreningens hæftelse, tegning m.m.
Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen dog af den samlede
bestyrelse.
Stk. 2.

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af eller for
foreningen indgåede forpligtelser. For disse hæfter alene foreningen med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke anden økonomisk forpligtelse over for foreningen end
kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på foreningens generalforsamling eller på en indkaldt
ekstraordinær generalforsamling og kræver mindst 2/3 af medlemmer i foreningen
stemmer for vedtægtsændringen. Hvis der ikke er det krævede flertal for
vedtægtsændringen på generalforsamlingen kan de forsøges gennemført på en indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes
efter samme regler som en ordinær generalforsamling. På den ekstraordinære
generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages ved almindeligt stemmeflertal
blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 2.

Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst én og højeste tre måneders mellemrum. På begge generalforsamlinger
kræves, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for opløsning.

Stk. 3.

Hvis idrætsforeningen opløses, tilfalder en eventuel formue idræts- og ungdomsarbejdet i
Esrum/Esbønderup området efter den opløsende generalforsamlings nærmere
bestemmelser.
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