
Vedtægter

Umiddelbart efter valget konstituerer afdelingsbestyrelserne sig selv, og hver afdelings bestyrelse 
udpeger efter det årlige afdelingsmøde en repræsentant til bestyrelsen, der tiltræder denne, når 
mandatet er godkendt på den umiddelbart efterfølgende hovedgeneralforsamling.

§ 15
Forretningsorden og tegningsret: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er 
kun beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Alle 
afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.  
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal 
låneoptagelse på mere end kr. 50.000,00 godkendes af generalforsamlingen.

§ 16
Regnskab: Foreningens regnskab er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 10. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.  
31. december til revisionen.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 17
Revision: Revisionen består af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år ad  
gangen og skiftevis afgår hvert andet år. Hvert år på generalforsamlingen vælges desuden en revisor-
suppleant. Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18
Økonomisk støtte og sponsorater: Sponsorstøtte og bidrag fra frivillige vil udelukkende blive an-
vendt til idrætslige formål eller dertil relaterede formål, men altid til gavn for foreningens medlem-
mer. Sponsoraftaler kan kun indgås af hovedbestyrelsen, der endvidere foretager materialeindkøb.

§ 19
Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 
af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 20
Foreningens opløsning: Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på en, i dette øjemed, 
særligt indkaldt generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af for-
eningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves end- 
videre at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. 
Er ikke begge betingelser opfyldt, men forslaget vedtaget med 2/3 af de fremmødtes stemmer, ind-
kalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, der ikke må holdes senere end 30 dage 
efter den første, hvor beslutningen om foreningens opløsning kan træffes med 2/3 stemmeflertal, 
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Ved foreningens opløsning skal en eventuel nettoformue overgives Skive Idrætssamvirke, hvis be-
styrelse herefter stiller eventuelle beløb og andre aktiver til rådighed for idrætslige og kulturelle 
aktiviteter på Ørslevkloster-egnen.
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§ 1
Navn: Foreningens navn er Ørslevkloster Idrætsforening. 
Foreningen har hjemsted i Skive kommune. 

§ 2
Formål: Foreningens formål er at samle egnens befolkning om idrætslige og kulturelle 
aktiviteter. 

§ 3
Medlemmer: Som medlem kan optages enhver, der vil arbejde for foreningens formål. Man optages 
som aktivt medlem ved at tilmelde sig en eller flere af foreningens aktiviteter. 
Optagelser af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til idræts-
udøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Passive medlemmer, der beklæder en bestyrelses- 
eller udvalgsposter kan være kontingentfri.

§ 4
Indmeldelse: Indmeldelse skal ske til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal 
indmeldelse tiltrædes af forældre eller værge. 

§ 5
Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en 
medlemsperiode.
Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med 
foreningen.

§ 6
Kontingent: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.
Medlemsperioden er lig med kontingentperioden, der fremgår af indbetalingskortet.

§ 7
Restance: Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Overskrides sidste ret-
tidige betalingsdag med mere end en måned, har bestyrelsen mulighed for at pålægge et opkræv-
ningsgebyr eller eventuel mulighed for at ekskludere vedkommende. 

§ 8
Udelukkelse og eksklusion: Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes op-
førsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine 
medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen 
træffer sin afgørelse. 
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsam-
ling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en 
eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse, er medlemmet suspenderet, og klage til general-
forsamlingen har således ikke opsættende virkning. 

§ 9
Hovedgeneralforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte ind-
byde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan 
kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokalavis samt even-
tuelt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10
Dagsorden: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst 
omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5)  Fastsættelse af kontingent, betalingsterminer og gebyrer.
6)  Behandling af indkomne forslag.
7)  Valg til bestyrelsen, jf. § 13. Formand og kasserer vælges på generalforsamling.
8) Godkendelse af afdelingsbestyrelsernes medlemmer og repræsentanter i hovedbestyrelsen.
9) Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

§ 11
Generalforsamlingens ledelse m.v.: Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være 
medlem af bestyrelsen. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen. Beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kva-
lificeret majoritet – jf. §§ 19 og 20.
Medlemmer, der er fyldt 16 år, er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsens formand, næstformand og 
kasserer skal dog være myndige.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes 
af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens aktive medlemmer skriftligt over 
for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår 
krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den 
ordinære generalforsamling. 

§ 13
Bestyrelse – valg: Bestyrelsen kan oprette relevante afdelinger og nødvendige udvalg til varetagelse 
af løbende forretninger eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægter.  
Bestyrelsen består af 4 personer, der vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsam-
ling.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og et medlem er på valg 
i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med 1 næstformand og 1 sekretær.
Bestyrelsen supplerer sig derudover med 1 repræsentant fra hver af de oprettede afdelinger. 

§ 14
Afdelinger: Nye afdelinger oprettes efter behov. De enkelte afdelingsbestyrelser består af 4 eller 
5 medlemmer. Afdelingerne har desuden mulighed for at oprette supplerende underudvalg efter 
behov.
Afdelingsbestyrelserne vælges af medlemmer i de respektive afdelinger på et årligt valgmøde senest 
1 måned før den ordinære generalforsamling i hovedforeningen.
Alle valgene gælder for 2 år at regne fra mandaternes godkendelse på den ordinære generalfor-
samling, således at afdelingernes valgperiode starter og slutter ved den ordinære generalforsamling 
i hovedforeningen.
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