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Hedehusene Idræts Forening 
 

 
 
Vedtægter for Hedehusene Idræts Forening  
 

1. Foreningens navn 
Hedehusene Idræts Forening, kaldet HIF  

2. Foreningens formål 
Foreningens formål er at samle og udvikle gymnastik og anden idræt i Hedehusene 

3. Foreningens stiftelsesdato  
17. september 2001 

4. Generalforsamling 

4.1. Generelt 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afgør ved simpelt stemmeflertal de 
forslag, der, i henhold til dagsordenen, forlægges denne. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.  

Til vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer af bestående -, kræves dog et flertal på 2/3 af 
de fremmødte.  

Samtlige medlemmer har adgang og taleret til generalforsamlingen, samt har ret til at 
indsende forslag.  

Bestyrelsen kan invitere gæster til at deltage på generalforsamlingen. 

4.2. Afholdelse af ordinær generalforsamling. 

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned, med følgende 
dagsorden: 

• Valg af dirigent og to stemmetællere 

• Beretning 

• Regnskab og budget 

• Forslag 

• Valg af bestyrelse 

• Valg af suppleanter 

• Valg af revisorer og en revisorsuppleant 

• Eventuelt 
 

Dirigenten, der leder generalforsamlingen, underskriver sekretærens referat senest 8 dage efter 
generalforsamlingens afholdelse. 
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4.3. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 

 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med angivelse af dagsorden, når bestyrelsen eller 1/3 af 
medlemmerne skriftligt begærer dette (underskriftsindsamling).  

 Ved en underskriftsindsamling, skal emnet der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, 
fremgå af de lister hvorpå underskrifterne indsamles, samt af indbydelsen. 

 I øvrigt gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 

5. Bestyrelsen 

5.1.1. Valg til bestyrelse 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, ved simpelt flertal blandt medlemmerne. 

Kun personer over 18 år kan vælges til bestyrelsen. 

Alle medlemmer har stemmeret, dog har medlemmer under 16 år kun stemmeret gennem en værge.  

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Kun en stemme per fremmødte. 

Bestyrelsen består af mindst 5 personer, nemlig formand, kasserer og menige medlemmer, der alle vælges 
for to år ad gangen. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter et valg, konstituerer bestyrelsen sig med 
formand, kasserer og evt. sekretær.  

Der vælges 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år. 

NB! Ved indtræden i bestyrelsen, sidder suppleanten kun i jobbet frem til det først kommende ordinære 
generalforsamling. Herefter vælges et permanent medlem for den resterende del af perioden.  

Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv. 

Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorer og suppleant vælges for 1 år. 

 
5.1.2. Formanden 

Det er formandens opgave at repræsentere foreningens interesser overfor offentlige myndigheder samt 
andre foreninger. 

5.1.3. Kassereren 

Det er kassererens opgave at føre et retvisende foreningsregnskab. Regnskabet skal være i 
overensstemmelse med de regler som offentlige myndigheder har afstukket. 

Endvidere er det kassererens opgave at fremlægge et budgetforslag til generalforsamlingen. 

5.1.4. Regnskab 

Foreningen skal føre et specificeret regnskab over indtægter og udgifter. 

Regnskabet afsluttes den 31. december og fremlægges i revideret stand på den ordinære 
generalforsamling, tillige med status over afdelingens aktiver og passiver.  

Revisorpåtegningen skal udvise, at beholdningen er kontrolleret og fundet tilstede. 

Kasseren er ansvarlig for regnskabet. 
 
5.1.5. Budget 

Kassereren udarbejder et budgetforslag til den ordinære generalforsamling. Budgetforslag godkendes på 
generalforsamlingen. 

Rammer for foreningens indgåelse af gældsforpligtelser og aftaler fastsættes af generalforsamlingen efter 
forslag fra bestyrelsen. 
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5.1.6. Gældsforpligtelser og aftaler 

Kun bestyrelsen kan indgå gældsforpligtelser og aftaler, og er ansvarlig for disse. 

5.2. Bestyrelsesmøder. 

Der udarbejdes referat af alle møder i bestyrelsen.  

Referatet godkendes på efterfølgende møde, og er herefter fuldgyldigt bevis for de førte forhandlinger og 
vedtagelser. 

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.  

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal deltage i bestyrelsesmødet for at beslutningerne er gældende. 

Møderne ledes af formanden. 

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

5.2.1. Bestyrelsens arbejdsopgaver 
Bestyrelsen arbejder bl.a. for: 

• at nye idrætsaktiviteter tilbydes 

• at kulturelle aktiviteter tilbydes 

• at de nødvendige redskaber er til stede og i god stand 

• at de fysiske rammer er i orden 

• at hjælpe de enkelte hold/idrætsgrene med praktiske opgaver 

• at de nødvendige økonomiske midler er til stede 

• at foreningen uddanner/efteruddanner egne instruktører 

• at der ydes økonomisk støtte til opvisninger, ture (inden- og udenlands) o.lign. 

• at foreningens pengemidler yngler 

• at sikre markedsføringen i byen 
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6. Medlemmer 

Som medlem af foreningen optages medlemmer, der lever op til foreningens formål.   

Det forventes at medlemmerne er aktive ved foreningens arrangementer. 

Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren. Udmeldelsen træder i kraft ved modtagelsen. 

Ved kontingentrestance på mere end 3 måneder, betragtes medlemmet automatisk som udmeldt.  

6.1. Eksklusion 

Bestyrelsen kan alene ekskludere et medlem, hvis dette ikke overholder vedtægterne, eller hvis 
medlemmet har udført en handling der bringer andre medlemmer eller foreningen i miskredit.  

En eksklusion kræver simpelt flertal blandt den samlede bestyrelse. 

Et medlem kan af bestyrelsen tildeles karantæne eller helt bortvises p.g.a. en opførsel der skader enkelt 
personer, holdet eller foreningen. 

En eksklusion eller karantæne kan indbringes (appelleres) for generalforsamling, som et separat punkt på 
dagsordenen.  

7. Forretningsudvalg (FU) 

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte et forretningsudvalg (FU), til at varetage den daglige ledelse.  

FU er ansvarlig overfor bestyrelsen.  

Bestyrelsen kan til enhver tid nedlægge FU eller udskifte medlemmer af FU. 

8. Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan foretages på en ordinær generalforsamling eller ekstraordinær 
generalforsamling, efter gældende regler for vedtægtsændringer.  

I tilfælde af opløsning, fordeles aktiver og passiver til foreninger med tilsvarende idrætsaktiviteter i 
kommunen. Bestyrelsen fastlægger selv hvilke foreninger som kan komme i betragtning. 

 

Ovenstående vedtægter for Hedehusene Idræts Forening er vedtaget den 31. marts 2012, og er gældende 
fra denne dato. 
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