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Vedtægter

CVR: 29 38 95 51

Vedtægter for GEDVED IDRÆTSFORENING Af 1932
§ 1. Navn og adresse
Adresse: Klubbens navn er Gedved Idrætsforening af 1932, i daglig tale Gedved IF. Klubbens adresse er den
siddende formands.
§ 2. Formål
Det er foreningens formål at fremme idræt og andet kulturelt arbejde i Gedved og omegn.

§ 3. Medlemmer
Foreningen optager aktive medlemmer. Desuden optages medlemmer uden idrætsudøvelse. Udmeldelse skal
ske skriftligt til kassereren.
§ 4. Regler og love
Et hvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens love. Bestyrelsen har ret og pligt til at udstøde ethvert
medlem, der bevidst skader foreningen eller bevidst overtræder foreningens love. Den udstødte har dog ret til
at få sin sag prøvet ved den næste generalforsamling, som så ved almindelig flertal afgør, om udstødelsen
skal fuldbyrdes, og om den evt. skal tidsbegrænses. Afstemningen sker skriftlig.
GENERALFORSAMLINGEN

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 6. Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar og indkaldes ved bekendtgørelse i
lokal avis med mindst 14 dages varsel.
§ 7. Dagsorden ved generalforsamling
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.

Hovedsponsorer for Gedved IF
Gedved Entreprenørforretning
Go Gulvslibning

EMCA Entreprise ApS

Lindved Tag

MEHR Aps
FJ Anlæg

1.

Valg af dirigent.

4.
5.

Fremlæggelse af og godkendelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag ( se § 10 ).

2.
3.
6.
7.
8.
9.

Valg af referent.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden.
Forslag til foreningens fremtidige virke.
Fastsættelse af kontingent.

Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, derefter valg af suppleanter.

10. Nyt fra udvalgene.
11. Valg af revisor og revisorsuppleanter
12. Evt.

§ 8. Stemmeret
Stemmeret ved generalforsamling har alle fremmødte medlemmer over 14 år. Desuden vil fremmødte
forældre til medlemmer på 14 år og derunder have stemmeret på deres børns vegne (1 stemme per
betalende medlem). Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 14 år.

§ 9. Valg af bestyrelse
Formanden vælges hvert år, formanden vælges ved simpelt flertal, formandsvalg sker ved skriftlig afstemning
på begæring Ved valg til bestyrelsen vælges først formand, dernæst bestyrelsesmedlemmer og derefter
suppleanter, almindelig flertalsmetoden anvendes (inden afstemning uddybes valgmetoden).
§ 10. Indkomne forslag fra medlemmerne
Medlemmer, som måtte have forslag eller emner til foreningens virke, som ønskes drøftet på
generalforsamlingen, skal senest 8 dage inden denne aflevere disse skriftligt til foreningens formand, som
sørger for at forslagene bliver behandlet.

§ 11. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 15 af
foreningens aktive medlemmer skriftligt begærer det, og opstiller en dagsorden. Ekstraordinær
generalforsamling ind varsles som § 6.
BESTYRELSEN

§ 12. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af formand samt 6-8 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år. 3-4 vælges i lige år og 3-4
vælges i ulige år. Højst 2 af bestyrelsesmedlemmerne må være under 18 år.
§ 14. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest 3 uger efter generalforsamlingen, med næstformand, sekretær og
vælger kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter supplerende arbejdsudvalg.
Indtræder en suppleant, sker det for hele det udtrådte medlems valgperiode.

§ 15. Aktivitetsudvalg
Generalforsamlingen vedtager oprettelse eller nedlæggelse af aktivitetsudvalg efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter aktivitetsudvalgenes størrelse, beføjelses og arbejdsområder i en særlig forretningsorden,
som hvert år forelægges den ordinære generalforsamling.
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TEGNINGSRET OG ANSVAR

§ 16. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 17. Foreningens låntagningspolitik og bevilligspolitik
Foreningen kan kun ved generalforsamlingens samtykke optage lån. Køb over 5000 kr (2008 priser) kan kun ske
ved samtykke fra mindst 3 af bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formanden eller
kassereren.
§ 18. Hæftelser mv.
Hverken foreningens bestyrelse eller dens medlemmer hæfter personligt for foreningens gæld.
REGNSKAB

§ 19. Regnskabsperiode
Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december

§ 20. Revision
Foreningen har to revisorer, som ikke er medlem af bestyrelsen

§ 21.Valg af revisor og revisorsuppleant
Den ordinære generalforsamling vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Valget gælder for to år.
§ 22. Termin for færdiggørelse af regnskab.
Kassereren har regnskabet klar til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
VEDTÆGTSÆNDRINGER – SAMMENSLUTNING - OPLØSNING

§ 23. Vedtægtsændringer og sammelægning.
Vedtægtsændringer kan kun ske ved den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling § 26.
Sammenslutning med anden forening kan kun ske ved en vedtægtsændring.

§ 24. Opløsning.
Foreningen kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en og højst tre
måneders mellemrum beslutter det. I tilfælde af foreningens opløsning indgår dens midler i en fond, som kun
kan stilles til rådighed for en ny forening, hvis dens formål i det væsentlige svarer til opløstes. Denne fond
administreres af et udvalg på fem medlemmer, valgt af den opløsende generalforsamling. Dette udvalg har
fuldmagt til at skænke midlerne til en ny forening ved simpel flertalsbeslutning.
§ 25 Prodedure for § 23 og § 24
Alle beslutninger efter § 23 og 24 kan kun ske med et flertal blandt generalforsamlingens stemmeberettigede
på 2/3
Således vedtaget på generalforsamlingen 23. februar 2018
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