Vedtægter for Stilling Idrætsforening.
1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING.
Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF.
Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.
2. Foreningens formål
Stilling Idrætsforening har til formål
- at skabe mulighed for at mennesker kan dyrke idræt under organiserede
former i umiddelbar nærhed af deres hjem
- at medlemmerne dyrker idræt på en sådan måde, at kvaliteten er
væsentligere end resultatet
- at få medlemmerne til at føle, at de har betydning for den sammenhæng, de
indgår i
- at give medlemmerne mest mulig indflydelse og ansvar
- at inddrage medlemmerne i den praktiske forvaltning af
udfoldelsesmulighederne
- at tilskynde medlemmerne til praktisk samarbejde og medleven ud over
idrætsaktiviteten
- at fremme større åbenhed og fleksibilitet i tilgangen til idrætten
- at være den kulturelle inspirator, der tager initiativer til at skabe et alsidigt
og sammenhængende miljø for det lokale fællesliv.
3. Foreningens opbygning
Foreningen er opbygget med en hovedforening og en række afdelinger.
Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der varetager en række fælles
opgaver for de enkelte afdelinger og virker som koordinerende organ for disse.
Hovedbestyrelsens forretningsudvalg varetager idrætsforeningens daglige drift
og Stilling Idrætsforenings kontakter udadtil overfor offentlige myndigheder,
presse m.v.
Hovedafdelingens udgifter dækkes af afdelingerne gennem indbetaling af et
beløb, der af hovedbestyrelsen forud for hvert regnskabsår begyndelse
fastsættes pr. medlem i afdelingen.

1

4. Optagelse af medlemmer
Aktive medlemmer optages i de enkelte afdelinger. Optagelse af umyndige
som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
Der kan optages medlemmer i SIF såfremt det bestemmes, at der laves ”idræt
på tværs”. Kontingent fastsættes i så fald af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der kan optages passive medlemmer
(støttemedlemmer).
Ved enstemmig beslutning i hovedbestyrelsen kan der optages navngivne
personer som æresmedlemmer.
Kvittering for betalt kontingent er samtidig medlemsbevis. Intet medlem kan
deltage i nogen aktivitet i foreningens afdelinger, hvis forfalden kontingent ikke
er betalt.
5. Kontingent.
Kontingent for aktive medlemmer fastsættes af de enkelte afdelingsbestyrelser
for et år ad gangen, ligesom de enkelte afdelingsbestyrelser fastsætter
opkrævningsform.
Kontingent for passive medlemmer (støttemedlemmer) fastsættes af
hovedbestyrelsen eller efter hovedbestyrelsens bestemmelser.
Æresmedlemmer er kontingent frie.
Hvis ikke andet er bestemt af den enkelte afdelingsbestyrelse, forfalder
kontingent til betaling ved sæsonstart for den enkelte idrætsgren. Ved
indmeldelse i en påbegyndt sæson forfalder kontingentet ved indmeldelsen
eller ved påbegyndelsen af medlemmets aktivitet i foreningen.
6. Udmeldelse, eksklusion.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden for den pågældende afdeling. For
passive medlemmer skal udmeldelse ske til hovedformanden eller efter
hovedbestyrelsens bestemmelse.
En udmeldelse kan først få virkning fra førstkommende kontingentbetaling. Der
refunderes derfor ikke kontingent i forbindelse med udmeldelse.
Hvis et medlem er i kontingentrestance 3 måneder efter kontingentets
forfaldstidspunkt, kan afdelingsbestyrelsen med 8 dages varsel ekskludere
medlemmet.
Ingen, der er i kontingentrestance til en afdeling i foreningen, kan optages i en
anden afdeling, før restancen er betalt.
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Et medlem kan i øvrigt ekskluderes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra
afdelingsbestyrelsen, når særlige forhold giver anledning dertil. Hvis
hovedbestyrelsen finder, at en eksklusion er af afgørende betydning for
forenings omdømme, kan hovedbestyrelsen foretage eksklusion uden
indstilling fra afdelingsbestyrelsen.
Til eksklusion, der ikke skyldes kontingentrestance, kræves at mindst 2/3 af
hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen. Inden
hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, skal det pågældende medlem have haft
lejlighed til at fremkomme med sit syn på sagen på et dertil indkaldt
hovedbestyrelsesmøde. Den pågældende kan kræve, at spørgsmålet om
eksklusion afgøres på førstkommende hovedgeneralforsamling, hvortil den
pågældende skal indkaldes med 8 dages varsel. Indtil
hovedgeneralforsamlingens beslutning foreligger, er medlemmet suspenderet
fra deltagelse i foreningens aktiviteter.
Til stadfæstelse af eksklusion på hovedgeneralforsamlingen kræves almindeligt
flertal blandt de fremmødte med stemmeret.
Et medlem, der er ekskluderet af andre grunde end kontingentrestance, kan
kun genoptages som medlem af foreningen, såfremt alle medlemmer af
hovedbestyrelsen går ind for genoptagelsen.
7. Hovedgeneralforsamling
Hovedgeneralforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Ordinær hovedgeneralforsamling, der afholdes hvert år i marts måned,
indkaldes med mindst 8 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på førstkommende generalforsamling, skal
væres hovedbestyrelsen i hænde senest 15. februar.
Stemmeret på hovedgeneralforsamlingen har alle aktive og passive
medlemmer på eller over 16 år. Forældre til medlem under 16 år har
stemmeret med én stemme. Det er en forudsætning for udøvelse af stemmeret,
at den pågældende har været medlem af foreningen i minimum 1 måned forud
for generalforsamlingen, samt at kontingentet er betalt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Æresmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
Valgbare er alle stemmeberettigede på eller over 18 år. Dog kan kravet om
medlemskab i mindst 1 måned fraviges.
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8. Dagsorden hovedgeneralforsamling
Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling skal omfatte følgende
punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalget
Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, med mindre
vedtægterne konkret bestemmer andet.
9. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling
Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af
hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede
medlemmer eller en afdelingsbestyrelse skriftligt stiller krav herom til
hovedbestyrelsen. Generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter
begæringen er fremsat over for hovedbestyrelsen med oplysning om emne,
der ønskes behandlet.
Indkaldelse, Stemmeret m.v. følger samme regler som ordinær
hovedgeneralforsamling.
10. Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består af en formand, der vælges på den årlige ordinære
hovedgeneralforsamling, 6 bestyrelsesmedlemmer (forretningsudvalget), der
vælges på hovedgeneralforsamlingen, samt af de ledelsesmæssige ansvarlige
for afdelingsbestyrelserne. De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges i perioder på 2
år, således at der på hovedgeneralforsamlingen hvert år vælges 3 medlemmer
til forretningsudvalget.
I tilfælde af permanent forfald supplerer forretningsudvalget sig selv frem til
næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
11. Konstituering, tegningsret
Forretningsudvalget repræsenterer foreningen udadtil og forestår den daglige
ledelse af foreningen.
Inden 14 dage efter hovedgeneralforsamlingen konstituerer
forretningsudvalget sig med kasserer, næstformand og sekretær.

4

Forretningsudvalget kan dog i stedet vælge en funktionsbestemt opdeling. Der
skal dog altid konstitueres en kasserer.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal dog
indkaldes til hovedbestyrelsesmøder mindst 6 gange årligt.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner ud over daglig
drift kræves dog underskrift af hele forretningsudvalget. I sager, der angår køb,
salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af
hovedbestyrelsen i forening.
12. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er 1.1. til 31.12.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
På den ordinære hovedgeneralforsamling vælges 2 revisorer og 2
revisorsuppleanter hver for sig for 1 år ad gangen.
Revisorerne skal hvert år i mats måned gennemgå det samlede regnskab og
påse, at beholdninger er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med
påtegning.
13. Afdelingsgeneralforsamling
Ordinære afdelingsgeneralforsamlinger afholdes i marts måned, forud for
hovedgeneralforsamlingen.
Om indkaldelse, forslag til behandling af generalforsamlingen, vedtagelser,
stemmeret og valgbarhed gælder samme regler som for
hovedgeneralforsamlingen, se punkt 7 og 8. Dog tilkommer stemmeret, og
dermed valgbarhed alene medlemmer i den pågældende afdeling.
14. Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling
Dagsorden for de ordinære afdelingsgeneralforsamlinger skal omfatte som
minimum følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab og godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Eventuelt
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15. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af
hovedbestyrelsen og af afdelingsbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
25 % af de ved den seneste afholdte ordinære afdelingsgeneralforsamling
stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til afdelingsbestyrelsen. I
sidste nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter
begæringen er fremsat over for afdelingsbestyrelsen med oplysning om det
emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelse, stemmeret m.v. følger samme regler som for ordinære
afdelingsgeneralforsamlinger.
16. Afdelinger og afdelingsbestyrelser.
De enkelte afdelinger styres af en efter disse vedtægter valgt bestyrelse. En
afdelingsbestyrelse skal bestå af 5 eller flere medlemmer, der vælges på
afdelingsgeneralforsamlingen. Der vælges tillige 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, således at der hvert
år er valg af maksimalt halvdelen af medlemmerne.
Senest 14 dage efter afdelingsgeneralforsamlingen konstituerer
afdelingsbestyrelsen sig med som minimum formand og kasserer.
Afdelingsbestyrelsen kan indstille anden ledelsessammensætning til
hovedbestyrelsen. Det er et krav, at der i afdelingsbestyrelsen er et entydigt
ansvar for afdelingens ledelse og afdelingens økonomi i forhold til
hovedbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen disponerer økonomisk inden for afdelingsbudgetter, der
hvert kvartal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse. Kontrakter og
andre aftaler med lønnede ledere og trænere skal godkendes af
forretningsudvalget.
Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Antallet af afdelinger kan variere. Til oprettelse af en afdeling kræves en
henvendelse til hovedbestyrelsen fra 20 personer med ønsket om, at
afdelingen oprettes. Med almindeligt flertal i hovedbestyrelsen kan d er
derefter indkaldes til stiftende generalforsamling i afdelingen. Såfremt der på
denne generalforsamling vælges en bestyrelse, og såfremt mindst 20 personer
inden en måned efter generalforsamlingen har indbetalt det på
generalforsamlingen – og af hovedbestyrelsen godkendte – kontingent, er
afdelingen stiftet som en afdeling under STILLING IDRÆTSFORENING.
I en opstartsperiode kan aktiviteter køres i hovedbestyrelsens regi.

6

Såfremt antallet af kontingentbetalende medlemmer i en afdeling kommer
under 20 personer, skal afdelingen nedlægges. En eventuel formue indgår i så
fald i hovedforeningen.
I en kortere periode kan aktiviteter køre i hovedbestyrelsens regi.
Kan der på afdelingsgeneralforsamlingen ikke vælges en bestyrelse, overtager
hovedbestyrelsen ledelsen af afdelingen. Der skal i denne situation arbejdes på
valg af bestyrelse eller nedlæggelse af afdelingen.
Hvis en afdelingsbestyrelse væsentlig overskrider de godkendte budgetter eller
i øvrigt væsentligt tilsidesætter forpligtelser i forhold til hovedbestyrelse eller
forening, kan hovedbestyrelsen med en stemmeflerhed på 2/3 af
hovedbestyrelsens medlemmer sætte afdelingen under hovedbestyrelsens
administration. I denne situation skal der snarest indkaldes til ekstraordinær
afdelingsgeneralforsamling til afgørelse af afdelingens fremtid. Skal afdelingen
fortsætte, skal der på den ekstraordinære generalforsamling foretages nyvalg
til bestyrelsen.
17. Vedtægtsændringer
Ændring af foreningens vedtægter skal vedtages på to
hovedgeneralforsamlinger. De ændringer, der er vedtaget på den første
generalforsamling, skal være fremlagt til gennemsyn hos formanden, og i
indkaldelsen til anden generalforsamling skal det oplyses, hvor ændringerne
kan gennemses. Hvis det ønskes af et medlem skal hovedbestyrelsen sørge for
kopi af det på første generalforsamling vedtagne.
Vedtagelse på generalforsamlingerne sker i øvrigt med almindeligt flertal
blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
18. Forenings opløsning
Beslutning om forenings opløsning kan kun tages på en dertil særlig indkaldt
ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til vedtagelse af opløsningen kræves,
at mindst ½ af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen.
Vedtages opløsningen med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer, men er ikke mindst ½ af de stemmeberettigede til stede, kan
opløsningen vedtages på en ny ekstraordinær hovedgeneralforsamling, såfremt
¾ af de på denne fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for,
uanset hvilket antal af stemmeberettigede der er til stede.
Den nye ekstraordinære hovedgeneralforsamling kan tidligst afholdes 14 dage
efter den første. Indkaldelse som til andre ekstraordinære
hovedgeneralforsamlinger.

7

I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue anvendes til idrætslige formål i
Skanderborg Kommune efter generalforsamlingens bestemmelse. Hertil
kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
19. Fusion med anden forening
Beslutning om fusion med anden idrætsforening kan kun tages på en dertil
indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling. På denne generalforsamling
kan fusionen vedtages, såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for fusionen, uanset antallet af fremmødte.
Vedtaget på generalforsamling den 8.6.2009.
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