
VEDTÆGTER

Skovby IF

Den 21. maj 1992

Ændret:
den 27. april 1994
den 17. marts 1997
den 27. marts 2001
den 28. marts 2006
den 25. marts 2019

§1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Skovby Idrætsforening, bestående af aktive og passive medlemmer.

stk. 2. Foreningens hjemsted er Skovby, Skanderborg kommune.

§2. Formål.

Skovby Idrætsforening har til formål gennem sine afdelinger lokalt, at motivere så mange som muligt til at dyrke
idræt.  Skovby Idrætsforening kan endvidere optage andre  almennyttige  aktiviteter,  som foreningens  økonomi
tillader.

stk. 2. Begreber som fair play, kammeratskab, samarbejde og ordenssans, skal søges fremmet gennem arbejdet,
samt gennem børne- ungdoms- motions- og konkurrenceidræt.

stk. 3. Det er foreningens mål at uddanne ledere til såvel det almennyttige og praktiske, som det administrative
idrætsarbejde.

§3. Foreningens ledelse og organisation.

Foreningen  består  af  en  hovedafdeling,  samt  af  lige  så  mange  afdelinger  som der  er  idrætsgrene  inden  for
foreningens rammer.

stk.  2. Foreningens  højeste  myndighed  er  generalforsamlingen,  der  udøver  sin  myndighed  gennem
hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen udgør foreningens overordnede ledelse.

stk.  3. Hovedbestyrelsen  skal,  hvis  ønsker  og  behov  opstår,  starte  en  ny  afdeling  og  i  samarbejde  med
initiativtagerne lede denne indtil der på en stiftende generalforsamling er udpeget en afdelingsbestyrelse.

stk. 4. Afdelingerne kan alene repræsentere sig selv og kan ikke uden bemyndigelse fra hovedbestyrelsen forpligte
sig økonomisk udover egne midler.

stk. 5. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er mødt.

§4. Hovedgeneralforsamlingen.

Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2. Den ordinære hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal ske ved annoncering i offentlige medier (herunder internet).



stk. 3. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling indkaldes når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst
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stemmeberettigede  medlemmer  fremsender  skriftlig  begrundelse  herom  til  hovedformanden.
Generalforsamlingen, der indkaldes som i §4 stk. 2 foreskrevet, skal afholdes senest 1 måned efter at begæring
herom er modtaget.

stk. 4. Enhver lovlig indkaldt hovedgeneralforsamling er beslutningsdygtig.

stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen skal skriftligt være hovedformanden i hænde
senest 7 dage før hovedgeneralforsamlingen finder sted.

stk.  6. Medlemmer af hoved- og afdelingsbestyrelser  samt alle aktive medlemmer over 16 år,  som ikke er  i
restance  udover  §10,  har  stemmeret.  Forældre  til  aktive  medlemmer  under  16  år  har  stemmeret  på  disse
medlemmers vegne (1 stemme pr.  medlem).  Personer som er fyldt 18 år er valgbare. Ved alle valg skal den
pågældende enten være til stede eller skriftligt have givet tilsagn om at ville modtage valg.

stk. 7. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men hvis blot et medlem kræver det, skal der foretages skriftlig
afstemning. Ved afstemninger, der ikke er omhandlet af reglerne i §ll - §15, er simpelt flertal udslagsgivende.

stk. 8. Ved den ordinære hovedgeneralforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

1. Hovedformandens beretning, herunder en kort beretning om arbejdet i hver af foreningens afdelinger.

2. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til forsamlingens godkendelse samt fremlæggelse af
det kommende års hovedbudgettal.

3. Indkomne forslag

4. Meddelelse om, hvem der er indvalgt i de enkelte afdelinger.

5. Fastsættelse af bidrag til fællesomkostninger.

6. Valg af Hovedbestyrelse

a. hovedformand (ulige årstal)

b. næstformand/sekretær (lige årstal)

c. hovedkasserer (lige årstal)

d. medlem (ulige årstal)

e. suppleant (hvert år)

Valg af 1 revisor og l revisor suppleant (hvert år)

7. Eventuelt.

§5. Økonomi.

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.



stk. 2. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab for de enkelte afdelinger, samt en statusopgørelse for foreningen.

stk.  3. Regnskabet  forelægges  revisor  og  behandles  af  hovedbestyrelsen,  inden  det  forelægges  for
hovedgeneralforsamlingen til godkendelse.

stk.  4. Afdelingerne  fører  medlemsfortegnelse  og  sørger  selv  for  opkrævning  af  kontingent.  Kopi  af
medlemsfortegnelse skal til enhver tid findes hos hovedkassereren.

stk. 5. Afdelingerne har selvstændig økonomi og fører selv regnskab efter gældende retningslinjer.

stk. 6. Forud for hvert regnskabsår opstiller hver afdeling et budget. Afdelingerne kan i budgetlægningen frit
disponere over egne midler og indtægter.

stk. 7. Kontingentet fastsættes af den enkelte afdelingsbestyrelse. 

stk. 8. Hovedkassereren afholder efter behov eller på opfordring økonomimøde med afdelingerne dog mindst en
gang om året i forbindelse med årsregnskabet.

stk. 9. Foreningens midler kan kun anvendes jævnfør foreningens formålsparagraf (§2).

stk. 10. Foreningen tegnes af hovedformanden og hovedkasseren i forening eller af mindst ¾ af den samlede
hovedbestyrelse.

stk.  11. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter  ikke personligt  for  de forpligtigelser,  som
foreningen har påtaget sig. Herfor hæfter kun foreningen med dens formue. Foreningens medlemmer har ingen
økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen og har heller ikke krav på nogen
del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§6. Afdelingerne.

For hver afdeling oprettes en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen leder afdelingen i henhold til §3.

stk. 2. Det er muligt at være bestyrelsesmedlem i flere afdelingsbestyrelser, men kun formand i én afdeling.

stk. 3. Afdelingsbestyrelsen er overfor hovedbestyrelsen ansvarlig for afdelingens ledelse. Afdelingsbestyrelsen
har det suveræne sportslige og økonomiske ansvar for afdelingen.

stk. 4. Enhver kontraktlig forpligtelse, samt skriftlige aftaler, skal forelægges hovedbestyrelsen, medmindre denne
har vedtaget andet.

stk. 5. Ordinær afdelingsgeneralforsamling, der er afdelingens højeste myndighed, afholdes hvert år inden 15.
marts. Den indkaldes med 14 dages varsel, ved annoncering i offentlige medier (herunder internet).

De enkelte  afdelinger  er  dog berettiget  til  at  afholde  deres  afdelingsgeneralforsamling  på et  andet  tidspunkt,
såfremt  den  eller  de  pågældende  afdelinger  på  grund  af  deres  sæson  finder  det  uhensigtsmæssigt  at  holde
afdelingsgeneralforsamlingen inden 15. marts.

stk. 6. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 25 % af stemmeberettigede medlemmer indenfor afdelingen fremsender skriftlig begrundelse herom til
afdelingsbestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter opfordringen og
med den foreslåede dagsorden. Indkaldelsen skal ske med 14 dages varsel -  ved annoncering i offentlige medier
(herunder internet)

stk. 7. Enhver lovlig varslet afdelingsgeneralforsamling er beslutningsdygtig.



stk. 8. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde
senest 7 dage før afdelingsgeneralforsamlingen finder sted.

stk. 9. Stemmeret på afdelingsgeneralforsamlingen har alle afdelingens aktive medlemmer over 16 år, som ikke er
i restance udover §10. Forældre til aktive medlemmer under 16 år har stemmeret på disse medlemmers vegne (1
stemme pr. medlem). Personer der er fyldt 18 år er valgbare.

stk. 10. Dirigenten fastsætter afstemningsmåden, men hvis blot et medlem kræver det, skal der foretages skriftlig
afstemning. Ved afstemningen er simpelt flertal udslagsgivende.

stk. 11. Ved den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
1. Afdelingsformandens beretning.
2. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af afdelingsformand (lige årstal)
5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 suppleant (hvert år)
7. Eventuelt.

stk. 12. Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode, således at halvdelen er på valg hvert år.
Der vælges det antal medlemmer til afdelingsbestyrelsen, som det skønnes nødvendigt. Dog min. 3 personer.

stk.  13. Afdelingsbestyrelsen  konstituerer  sig  med  næstformand,  kasserer  og  sekretær  og  fastsætter  selv  sin
forretningsorden.

stk.  14. Afdelingerne  skal  føre  protokol  og  sende  referat  til  hovedbestyrelsen  fra  bestyrelsesmøder  og
generalforsamlinger.

stk. 15. Turneringsresultater, konkurrencedeltagelse, mesterskaber, stævner og lignende registreres i de respektive
afdelinger.

§7 Hovedbestyrelsen

Hovedformanden  indkalder  til  hovedbestyrelsesmøde  efter  behov,  dog  mindst  1  gang  pr.  år,  eller  hvis  1
afdelingsformand ønsker det.

stk. 2. Der føres protokol ved hovedbestyrelsesmøderne. Referat sendes til medlemmerne
af hovedbestyrelsen.

§8. Medlemmer.

Aktive medlemmer optages i de enkelte afdelinger.

stk. 2. Æresmedlemmer kan udnævnes af hovedbestyrelsen eller af afdelingerne, som en speciel anerkendelse for
en indsats for Skovby Idrætsforening.

stk.  3. Æresmedlemmer,  udnævnt  af  hovedbestyrelsen,  er  kontingentfri  i  1  afdeling  efter  eget  ønske.
Hovedafdelingen betaler kontingentet. Æresmedlemmer, som er udnævnt af en afdeling, er kontingentfri i den
afdeling, hvor de er udnævnt.

§9. Kontingent.



Kontingent fastsættes jævnfør §5 stk. 7.

stk. 2. Intet medlem kan deltage i træning eller turnering, hvis betalingsfristen for kontingentet overskrides med
mere end 2 måneder.

stk. 3. Medlemskabet er bindende for en sæson. Afdelingsbestyrelsen er dog bemyndiget til at dispensere herfra.

§10. Eksklusion / udelukkelse.

Et medlem der handler mod foreningens vedtægter eller ved sin handling skader foreningens omdømme, kan af
hovedbestyrelsen ekskluderes.

stk. 2. Medlemmer der er i kontingent restance jævnfør §9 udelukkes. Afgørelser truffet i henhold til §9, kan
indankes for førstkommende hovedgeneralforsamling.

§11. Foreningens ophævelse og vedtægtsændringer.

Beslutning  om  foreningens  opløsning  kan  vedtages  på  enhver  hovedgeneralforsamling,  såfremt  der  opnås
kvalificeret  flertal  herfor.  (2/3  af  foreningens  stemmeberettigede  medlemmer).  Alternativt  skal  beslutning  om
foreningens opløsning vedtages på 2 på hinanden følgende ekstraordinære hovedgeneralforsamlinger, hver gang
med ¾ majoritet af de gyldigt afgivne stemmer.

stk.  2. Ved  foreningens  opløsning  skal  foreningens  midler  anvendes  til  almennyttige  formål  i  Skovby  efter
generalforsamlingens bestemmelser. Dog kan de respektive aktiver og passiver samt likvid kapital følge den / de
afdelinger der eventuelt ønsker at forsætte under nyt navn jævnfør §11 stk. 1.

stk. 3. For at vedtægtsændringer kan vedtages kræves at ¾ af de på den ordinære hovedgeneralforsamling gyldigt
afgivne stemmer er for forslaget.

§12. Sammenlægning.

Beslutningsprocessen ved sammenlægning af Skovby Idrætsforening med en anden forening er underlagt samme
beslutningsregler som angivet i §11.

stk. 2. I tilfælde af sammenlægning stilles de enkelte afdelinger frit. Midler i form af likvid kapital, samt øvrige
aktiver og passiver følger afdelingen. Hovedforeningens midler deles mellem de enkelte aktive afdelinger med en
kvotient udregnet på baggrund af medlemstallet pr. 31.12 i sammenlægningsåret.

§13. Frigørelse af en afdeling.

Hvis en enkelt afdeling ønsker at frigøre sig fra Skovby Idrætsforening, kan dette kun ske ved 2 på hinanden
følgende ekstraordinære generalforsamlinger i afdelingen og en hovedgeneralforsamling, hver gang med ¾ af de
gyldigt afgivne stemmer.

stk. 2. Afdelingerne kan kun medtage egen regnskabsmæssig formue (likvid kapital samt aktiver og passiver).
Eventuel gældsforpligtelse overfor Skovby Idrætsforening skal afvikles. Øvrige aktiver skal i hvert enkelt tilfælde
forhandles.

§14. Tvangsopløsning.

Skovby  Idrætsforening  tvangsopløses  såfremt  det  ikke  er  muligt  at  konstituere  en  efter  vedtægterne  lovlig
hovedbestyrelse  efter  2  på  hinanden  følgende  ekstraordinære  hovedgeneralforsamlinger.  I  tilfælde  af
tvangsopløsning  stilles  de  enkelte  afdelinger  frit.  Hovedforeningens  midler  deles  mellem  de  enkelte  aktive



afdelinger,  som  ønsker  at  fortsætte,  med  en  kvotient  udregnet  på  baggrund  af  medlemstallet  pr.  31.12  i
tvangsopløsningsåret.

Stk.  2. En  afdeling  tvangsopløses  såfremt  det  ikke  er  muligt  at  konstituere  en  efter  vedtægterne  lovlig
afdelingsbestyrelse  efter  2 på hinanden følgende ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger.  I  tilfælde af en
afdelings tvangsopløsning tilfalder samtlige aktiver i afdelingen Skovby Idrætsforening.

§15. Vedtægter.

Nuværende vedtægter kan af hovedbestyrelsen suppleres med nærmere retningslinjer for arbejdets udførelse i
praksis.

Således vedtaget på den ordinære hovedgeneralforsamling i Skovby Idrætsforening den 25. marts 2019.

 

Hovedformand – Skovby IF
Hovedkasserer – Skovby IF
Formand – Skovby IF Tennis
Formand Skovby IF Bordtennis


