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VEDTÆGTER FOR BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
§1
§2
§3

§4

§5

§6

§7

Foreningens navn er Bøgebjerg Idrætsforening (BIF) og er stiftet den 18. juni 2007, ved en sammenlægning af V.
Åby Ungdoms & Idrætsforening, Åstrup Skytte Gymnastik & Idrætsforening og Pejrup Gymnastikforening.
Foreningen er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyns Kommune.
Foreningens formål er at samle sine medlemmer om sport og samvær, samt andre aktiviteter efter hovedbestyrelsens
bestemmelser.
Foreningen består af et antal afdelinger efter hovedbestyrelsens bestemmelser, ud fra hvilke idrætter/sportsgrene
foreningen p.t. tilbyder. Disse afdelinger ledes af et antal idrætsudvalg. Idrætsudvalgene kan lede én eller flere afdelinger.
Herudover kan hovedbestyrelsen nedsætte andre udvalg, det være sig special- eller tværgående udvalg, stående eller
ad-hoc.
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF), med
relevante underhørende specialforbund.
Foreningen kan lade sig repræsentere i andre foreninger og organisationer, efter hovedbestyrelsens bestemmelser.
Alle kan blive medlem af foreningen, dog har hovedbestyrelsen ret til at nægte optagelse af nye medlemmer, hvis
dette skønnes påkrævet, ligesom hovedbestyrelsen har ret til, at udelukke medlemmer for kortere eller længere tid,
evt. bestandig, hvis de ved deres opførsel har skadet foreningens omdømme eller forbrudt sig mod foreningens love.
Alle der sidder i et udvalg eller i hovedbestyrelsen, eller i øvrigt er valgt/udpeget til en post i foreningen, er altid
medlem af foreningen.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Medlemskontingent fastsættes af hovedbestyrelsen, efter indstilling fra idrætsudvalgene.
Medlemskontingent skal være betalt senest 4 uger efter udsendelse af opkrævning.
Hovedbestyrelsen udarbejder et samlet budget ud fra indstillinger fra idrætsudvalgene.
Foreningens valgte revisorer, har på et hvert tidspunkt ret til at revidere foreningens regnskab, dog skal regnskabet
altid revideres i januar/februar måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling i marts måned, med mindst følgende punkter på dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formanden, samt udvalgene aflægger beretning
3.
Hovedkasseren fremlægger det reviderede regnskab
4.
Valg af forretningsudvalg, valgbar 18 år eller der over
a. I ulige år valg af formand
b. I lige år valg af næstformand
c. I lige år valg af hovedkasserer
d. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget
5.
Hvert år valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
6.
Indkomne forslag
7.
Eventuelt
Evt. indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før
afholdelsen.
Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 4 ugers varsel.
Hvert medlem har 1 stemme (også selvom man deltager i flere sportsgrene), og stemmeret har alle på 16 år og derovre, og under 16 år varetages retten af 1 forælder eller værge. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde af
medlem eller for under 16 forælder/værge. Dog har ingen person mere end 1 stemme.
Hvis der er mere end 1 kandidat til valg af de enkelte poster, skal der være skriftlig afstemning og er der stemmelighed skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor der vælges mellem dem der havde stemmelighed.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når hovedbestyrelsen beslutter det, eller hvis 25 % af medlemmerne skriftligt, med punkter til dagsorden, anmoder formanden herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at der er anmodet herom.
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde mindst pkt. 1, 6 og 7 fra ovenstående.
Frister m.v. følger ordinær generalforsamlings bestemmelser.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand og hovedkasser, samt en repræsentant for hvert idrætsudvalg. De
tre førstnævnte danner et forretningsudvalg, som tegner foreningen og forestår den administrative del af foreningsarbejdet, samt repræsenterer den samlede forening udad til.
Der føres beslutningsprotokol/tages referat. Hovedbestyrelsen udpeger en referent til at lave referat fra hovedbestyrelsesmøderne. Referenten kan være en af hovedbestyrelsesmedlemmerne eller uden for hovedbestyrelsen. Hvervet
kan også gå på skift fra møde til møde.
Hovedbestyrelsen mødes mindst 1 gang hver anden måned, eller når formanden eller mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har. Foreningen hæfter kun med sin formue, for sine forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke
nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over at betale kontingent. Foreningens medlemmer har ikke
krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Vedtægter for BØGEBJERG IDRÆTSFORENING
§8

side 2 af 2

Idrætsudvalgene er ansvarlige for aktiviteter i egen(e) afdeling(er).
Idrætsudvalgene udarbejder budget for egen(e) afdeling(er) for det kommende regnskabsår, som fremsendes til
hovedkasseren senest 1. december, til godkendelse af hovedbestyrelsen.
Idrætsudvalgene skal bestå af mindst 3 udvalgsmedlemmer, hvoraf der skal vælges en formand, en
næstformand/sekretær og en økonomiansvarlig (udvalgskasserer) over for hovedkasseren.
Der føres beslutningsprotokol/tages referat.
Såfremt et idrætsudvalg dækker flere afdelinger, skal der så vidt det er muligt være mindst 1 i udvalget fra hver
afdeling.
Der afholdes udvalgsmøder mindst 3 gange om året, og når udvalgsformanden eller mindst 2 udvalgsmedlemmer
ønsker det.
Der afholdes årsmøde i idrætsudvalgene hvert år senest 14 dage før foreningens ordinære generalforsamling, med
mindst følgende punkter på dagsordenen:
1.
Valg af dirigent og referent.
2.
Udvalgets beretning.
3.
Valg af udvalg for 2 år ad gangen.
Tilnærmelsesvis halvdelen vælges i lige år og anden halvdel i ulige år.
4.
Eventuelt.
De afdelinger der har fælles idrætsudvalg, afholder også fælles årsmøde.
§9
Hovedbestyrelsen, udvalg og revisorer er ulønnede, men får erlagte udgifter til rejser m.v. betalt.
§ 10 Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
§ 11 Foreningen kan opløses på en ordinær- såvel som ekstraordinær generalforsamling, såfremt et forslag herom
vedtages med ¾ af de mødte medlemmers stemmer. Inden opløsningen kan blive en kendsgerning, skal forslaget
vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor der dog kun kræves almindeligt flertal. Der skal være
mindst en måned mellem disse to generalforsamlinger.
§ 12 Ved foreningens opløsning skal evt. formue skænkes til en/flere foreninger eller sammenslutninger, der drives til
fordel og gavn for ungdommen i Vester Åby, Åstrup og Pejrup.
***************************************************************************************************
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18/6 2007, og ændret på generalforsamlinger 26/3 2009, 21/3 2011,
19/3 2012, 18/3 2013 og 18/3 2014, 28/4 2015, 17/3 2016, 8/11 2016 og 8/11 2018

