Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens
hjemsted er i Skive Kommune.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme fritids- og idrætsarbejdet og støtte op om fællesskabets
sundhed, trivsel og kulturelle aktiviteter.
§ 3. Tilslutning
Foreningen er tilsluttet DGI-Midtjylland, og ligeledes er foreningen tilsluttet
specialforbundene under DIF.
§ 4. Optagelse af medlemmer, udmeldelse og eksklusion
Som medlemmer af foreningen optages enhver, der er interesseret i fritids- og
idrætsarbejde, og når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Hvis et medlem skønnes at skade foreningen, kan vedkommende af bestyrelsen
ekskluderes eller udelukkes for en periode, fastsat af bestyrelsen. Hvis et medlem er i
kontingentrestance ud over 3 måneder kan bestyrelsen med 7 dages skriftlig varsel
ekskludere medlemmet. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem kræver dog,
at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for en eksklusion. Vedkommende skal,
inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og
vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende
ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en
generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal. Et medlem som er
ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som nyt
medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved
beslutningen om eksklusion.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Hvis et medlem ved vold eller uorden beskadiger nogen af foreningens ejendele er
vedkommende pligtig til at yde fuld erstatning herfor.
Medlemmer kan uden nærmere begrundelse udmelde sig af foreningen. Udmeldelse sker
ved henvendelse til det pågældende udvalg. Kontingent skal betales til udmeldelsen finder
sted.

§ 5. Ordinær generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i første
halvdel af maj måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i
dagspressen eller lokale ugeavis med angivelse af dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Kun fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelse, til at
lede forhandlingerne.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til
eksklusion af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne
stemmer for forslaget. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der foretages
skriftlig afstemning hvis blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Valg mellem to
eller flere personer skal altid foregå skriftlig.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 6. Dagsorden
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent, protokolfører og 3 stemmetællere
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af udvalgenes beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt
budget for det kommende år til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af aktivitetsudvalgsmedlemmer
7. Valg af bestyrelse- i lige årstal 5 medlemmer og i ulige årstal 4 medlemmer.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Evt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, og skal indkaldes når mindst
10% af de stemmeberettigede aktive medlemmer over 18 år skriftlig stiller krav herom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter,
at begæringen er fremsat. Indkaldelse skal ske som til den ordinære generalforsamling.
§ 8. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, fordelt på
følgende måde:
1 medlem fra hvert af aktivitetsudvalgene badminton, fitness, gymnastik, håndbold og
skydning samt 4 frie medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige år vælges 5 medlemmer og på
ulige år vælges 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1 suppleant for hvert
bestyrelsesmedlem, der repræsenterer et udvalg. Der vælges 2 suppleanter for de 4 frie
bestyrelsesmedlemmer. Alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Såfremt en suppleant
i løbet af året indtræder i bestyrelsen, skal suppleanten sidde i det afgående
bestyrelsesmedlems valgperiode ud. Det enkelte udvalg indstiller selv kandidater til
bestyrelsen. Kandidater udpeget af udvalgene(ikke nødvendigvis fra udvalgene) sidder i
bestyrelsen i 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Kassereren kan dog vælges uden for bestyrelsen, men indtræder så i bestyrelsen uden
stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt
formand eller næstformand er til stede. I formandens frafald indtræder næstformanden i
dennes sted. Afgørelser i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen
ved næste møde.
§ 9. Aktivitetsudvalgene
Aktivitetsudvalgene sammensættes af følgende antal medlemmer:
Badminton: 3 medlemmer (1 medlem vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år)
Fitness: 4 medlemmer (2 medlem vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år)
Gymnastik: 4 medlemmer (2 medlem vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år)
Håndbold: 4 medlemmer (2 medlem vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år)
Skydning: 2 medlemmer (1 medlem vælges i lige år og 1 medlemmer vælges i ulige år)

Ovenstående medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Der vælges 1 suppleant for hvert aktivitetsudvalg, for 1 år ad gangen.
Såfremt, der ikke kan vælges det nødvendige antal medlemmer/suppleanter til udvalgene
på den ordinære generalforsamling, kan en senere optagelse som udvalgsmedlem kun
ske med bestyrelsens godkendelse.
Aktivitetsudvalgene konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Aktivitetsudvalgene konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige aktivitetsudvalg. Ophæves et
aktivitetsudvalg tilfalder dets værdier foreningen. De forskellige aktivitetsudvalg leder i
samråd med bestyrelsen arbejdet. Alle beslutninger af økonomisk art skal godkendes af
bestyrelsen.
§9 stk. 1 Støtteudvalget
Støtteudvalget består af 2 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den
ordinære generalforsamling. Medlemmerne kan ikke fratræde samme år. Der vælges en
suppleant for 1 år ad gangen.
§ 10 Kontingenter
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen, som ligeledes fastsætter
opkrævningsmåden. Såfremt, der for enkelte idrætsaktiviteter er indgået samarbejdsaftaler
med andre idrætsforeninger, fastsættes kontingentet i samarbejde med disse.
§ 11 Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts, og senest 1 uge før
generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og
skal være forsynet med revisorernes påtegning.
§ 12 Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formand, næstformand eller sekretær, dog ved køb
af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 13 Sponsorstøtte
Sponsorstøtte og bidrag fra frivillige vil udelukkende blive anvendt til idrætslige formål i
foreningen.
§ 14 Hæftelser
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtigelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk
forpligtigelse over for foreningen, udover kontingentforpligtigelser. Foreningens
medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 15 Vedtægtsændringer
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af
de afgivende stemmer er for forslaget.
§ 16 Forenings opløsning
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i 2 på hinanden
følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse i § 7).
Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder sig af De Danske Skytteforeninger,
skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele, samt for skytteudvalgets
vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.
Ophører foreningen eller opløses den midlertidigt, skal foreningens formue enten
indsættes på en sparekasse/bankbog til foreningen kommer i gang igen. Er dette ikke sket
inden 5 år, kan Skive kommunes kultur-fritids-erhvervs- og turistudvalg formidle
overskuddet til at fremme fritids- og idrætsarbejdet eller til almennyttige formål i
foreningens naturlige virkeområde (Breum-området).
§ 17 Våbenpåtegning
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse
forpligtiget 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.
§ 18 Ansvar over for generalforsamlingen
I tilfælde hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen de fornødne beslutninger
under ansvar over for generalforsamlingen.
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