Vedtægter for IF32 Motion & Trivsel

§ 1.

Navn og hjemsted
Foreningens navn er IF32 Motion & Trivsel
Foreningens hjemsted er Glostrup kommune
Foreningens stiftelsesdato er den 5. februar 1999

§ 2.

Formål:
Foreningens formål er tilbud om motion og trivsel til alle, der ønsker en aktiv
hverdag og herigennem motiverer medlemmerne til at deltage i et forpligtende
fællesskab.

§ 3.

Medlemskab af organisationer
Foreningen er tilsluttet følgende Hovedorganisationer;
•
•
•

Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), der er medlem af
Danmarks Idrætsforbund. (DIF)
Københavns Firmasport (KFS), der er medlem af
Dansk Firmaidrætsforbund. (DIF)
Tilknyttet Københavns Firmasport (KFS) i henhold til associeringsaftale.
Foreningen er lokalt tilsluttet Glostrup Samvirkende idrætsforeninger (GSI)
samt IF32s hovedforening

§ 4.

Optagelse af medlemmer
Foreningen optager alle, der anerkender foreningens vedtægter.
Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og år samt mailadresse
og telefonnummer.

§ 5.

Kontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel.
Det er medlemmernes pligt at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet.

Bestyrelsen har ret til at eftergive kontingent, såfremt et medlem på grund af
indtrufne omstændigheder ikke ser sig i stand til at betale, dog skal der
skriftligt anmodes herom.
Fremtidig kontingent skal betales 2 gange årligt pr. 1. april og pr. 1.
september, første gang den 1. april 2016. Kontingentindbetalingen skal
foretages til klubbens bankkonto.

§ 6.

Udmeldelse
Som gyldig udmeldelse kræves, at dette sker skriftligt til foreningens kasserer
eller til foreningens hjemmeside.

§ 7.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes
skriftlig med mindst 14 dages varsel ved opslag i IF32s klubhus, Stadionvej 85,
2600 Glostrup og på træningsstedet.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
skriftligt til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, når de har været medlem af
foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og ikke er i
kontingentrestance.
Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der er myndige.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af stemmeberettigede
fremmødte.
Alle afstemninger, der ikke vedrører foreningens vedtægter, afgøres ved
simpelt flertal. Til ændringer i foreningens vedtægter kræves ¾ (tre
fjerdedele) majoritet af de afgivne stemmer.

§ 8.

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand for 2 år (lige årstal)
8. Valg af kasserer for 2 år (ulige årstal)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige årstal)
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)
11. Valg af 2 revisorer for 2 år
12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
13. Eventuelt

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller
krav herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes
senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen.
Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for
afholdelse af mødet samt følge vedtægterne om indkaldelse i § 7.

§ 10.

Foreningens daglige ledelse
Generalforsamlingens valgte bestyrelse er foreningens daglige ledelse.
Formanden tegner foreningen. Ved formandens forfald træder et
konstitueret bestyrelsesmedlem i stedet.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i
forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over
dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.
Ved økonomisk dispositioner over kr. 25.000,- kræves underskrift af formand
og kasserer.
Kassereren administrerer foreningens midler, fører et specificeret regnskab, og
fremlægger det for bestyrelsen på deres møder.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens midler anbringes i
et anerkendt pengeinstitut.
På den ordinære generalforsamling fremlægger kassereren et revideret
driftsregnskab samt status pr. 31/12.
Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden og er beslutningsdygtig, når
mindst 4 af dens medlemmer heriblandt formanden er til stede.

Bestyrelsen udpeger foreningens stemmeberettigede repræsentanter til GSI’s
bestyrelse og repræsentantskab, samt repræsentanter til andre kompetente
forsamlinger, hvor foreningen er repræsenteret.

§ 11.

Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når mindst ¾ af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Såfremt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede,
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan
træffes med mindst ¾ af de afgivne stemmer, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved opløsning af IF32 Motion & Trivsel båndlægges eventuelle midler hos
IF32s hovedforening i 5 år og frigives kun til eventuel nydannelse af IF32
Motion & trivsel.
Efter 5 års forløb tilfalder formuen m.m. IF32´s hovedforening.

Vedtægterne er sidst revideret den 14. marts 2017
Formandens underskrift: Rita Mortensen

