Vedtægter for Holtet Idrætsforening
§1

Foreningens navn er HOLTET IDRÆTSFORENING. Den er hjemmehørende i
Aalborg Kommune.

§2

Foreningens formål er at samle medlemmerne til udøvelse af idræt og til socialt
samvær.

§3

Foreningen skal være medlem af DGI og DGF.

§4

Alle med interesse for foreningens virke kan optages som aktive eller passive
medlemmer.

§5

Personer, som udviser usømmelig optræden, kan af bestyrelsen udelukkes af
foreningen.

§6

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for indgående forpligtelser eller
foreningens handlinger, for hvilke alene foreningen hæfter med dennes formue.
Stk. 2: Bestyrelsen er personlig ansvarlig for administration af modtagne tilskud
og offentlige midler efter gældende regler.
Stk. 3: Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

§7

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover
kontingentforpligtigelsen.

§8

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

§9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10

Der skal afholdes generalforsamling senest i marts måned.
Stk. 2: Indvarsel til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel med
bekendtgørelse i de medier, der af bestyrelsen vurderes at nå ud til flest mulige
medlemmer.
Stk. 3: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/4 af de
stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter, at
anmodning er fremsat.
Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Bekendtgørelse som i § 10 stk. 2.
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§ 12

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Indtil
dirigenten er valgt, ledes generalforsamlingen af bestyrelsen.
Stk.2: Dagsorden til ordinær generalforsamling er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskabet
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Valg af 4 suppleanter
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Valg af fornødne udvalg
Eventuelt

Stk. 3: Stemmeret til generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer
over 16 år, dog ikke medlemmer indmeldt i foreningen senere end 1 måned før
generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer under 16 år, har forældre/værge-parret stemmeret med én stemme. Har forældre-/værge-parret flere børn
under 16 år i foreningen, har man stadig kun én stemme pr. forældre-/værge-par.
Stk. 4: Medlemmer med mere end et halvt års kontingent på restance har ikke
stemmeret.
Stk. 5: Valgbare til bestyrelse er alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 13

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemmeflertal. Dog
kræves ændringer i vedtægterne, at mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmer er
for forslaget.
Stk. 2: Skriftlig afstemning skal finde sted når blot 1 medlem ønsker det.
Stk. 3: Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af
generalforsamlingens dirigent og har beviskraft for, hvad der er vedtaget.

§ 14

Foreningens ledelse er bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, som vælges for 2
år ad gangen og afgår skiftevis med tre og fire medlemmer således:
Ulige år: 3 medlemmer
Lige år: 4 medlemmer
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 3: Bestyrelsen har ret til at nedsætte fornødne udvalg til hjælp for klubbens
drift.
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Stk. 4: Bestyrelsen har bemyndigelse til at optage fornødne lån, dog skal
anvendelsesformål og beløbsstørrelse godkendes på generalforsamlingen.
Stk. 5: Ved et medlems udtræden af bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv
af de på generalforsamlingen valgte suppleanter.
§ 15

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 af dens medlemmer er til stede.
Stk. 2: Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde.
Stk. 3: Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 4: Bestyrelsens beslutninger skal føres i forhandlingsprotokollen.

§ 16

Bestyrelsen har pligt til at sørge for at klubhus, bane og rekvisitter er i forsvarlig
stand.

§ 17

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet.
Stk. 2: Enhver som skylder 1 års kontingent kan udelukkes af foreningen.
Stk. 3: Ingen medlemmer kan udmeldes af foreningen, hvis der skyldes
kontingent.
Stk. 4: Foreningen har ret til kontingent indtil udmeldelse er foretaget.

§ 18

Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 2: Regnskabet revideres af 2 revisorer.

§ 19

Foreningen kan kun opløses når 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer stemmer for det på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2: Der skal gå mindst 14 dage mellem de to generalforsamlinger.

§ 20

I tilfælde af opløsning indsættes midler på en konto i et pengeinstitut i 5 år. Hvis
der ikke indenfor disse 5 år igen er startet en idrætsforening i Holtet, oprettes en
fond med det formål at støtte ungdomsarbejdet i lokalområdet.

Vedtaget på generalforsamlingen 31. januar 1977.
Ændret på generalforsamlingerne i 1979, 1985, 1991, 1992, 1993, 2001, 2007, 2008, 2011,
2016, 2017, 2018, 2019.

