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for
Sydmors Idrætsforening
§1
Foreningens navn og formål.
Stk. 1. Foreningens navn er Sydmors Idrætsforening af 6. oktober 1972. Foreningen er hjemmehørende
i Morsø Kommune og har som formål at deltage i konkurrenceidræt og fremme den almene interesse
for idræt, ungdoms‑ og fritidsarbejde under stadig hensyntagen til et godt kammeratskab.
Stk. 2. Foreningen er medlem af D.I.F. med tilhørende specialforbund og D.G.I. og skal, så længe
medlemskab er ønsket eller pligtmæssigt, overholde de til disse foreninger gældende vedtægter og
retningslinier.
Skulle foreningens vedtægter på et eller flere punkter være i strid med de til enhver tid gældende
vedtægter for ovennævnte organisationer, er disse organisationers vedtægter gældende på det/disse
punkter, bortset fra bestemmelsen i § 6, stk. 2, som er ufravigelig.
Bestyrelsen er forpligtet til, til enhver tid at stille forslag om vedtægtsændringer til den ordinære
generalforsamling, således at foreningens vedtægter i kortest mulig tidsrum er i uoverensstemmelse
med ovennævnte organisationers vedtægter.
§2
Medlemsforhold
Stk. 1. Foreningen består af aktive og passive medlemmer.
Stk. 2. Optagelse af medlemmer sker efter skriftlig eller mundtlig indmeldelse. For medlemmer under
16 år kan kræves underskrift af forældre eller værge.
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen finder sted skriftligt til et bestyrelsesmedlem. Såfremt et medlem
ophører som aktiv og ikke er i restance med kontingent, er dette at betragte som udmeldelse. Kontingent
kan opkræves ½‑årsvis forud for spillere over 16 år for perioderne 1/1 ‑ 30/6 og 1/7 ‑ 31/12.
Medlemmet udelukkes straks fra aktiv deltagelse, såfremt betaling af forfaldent kontingent ikke er
sket senest en måned efter påkrav.
Et medlem kan ikke overflyttes til en ny klub førend samtlige restancer er betalt.

Eksklusion eller slettelse pga. kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelse for det
regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.
Stk. 4. Et medlem der skader foreningens anseelse og arbejde kan ekskluderes af bestyrelsen. Endelig
eksklusion sker på den følgende generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte følger bestyrelsens
beslutning om eksklusion af medlemmet. Det pågældende medlem har dog adgang til at fremføre
sit forsvar før afstemning.
Stk. 5. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§3
Generalforsamlingen.
Stk. 1. Kompetence.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1/1 ‑ 10/2 (skiftevis i Vils og Øster Assels)
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af kasserer, som indtræder som medlem af bestyrelsen.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer, 1. og 2. revisorsuppleanter.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspres‑
sen.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når
mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til be‑
styrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen
af begæringen om ekstraordinær generalforsamling med sædvanlig varsel på 14 dage.
Stk. 4. Stemmeberettigede.
Stemmeberettigede er klubbens aktive og passive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og på
afstemningstidspunktet er fyldt 16 år. Forældre/værge har stemmeret for unge under 16 år der ikke
er i kontingentrestance.
Stk. 5. Stemmeafgivning.
Stemmeafgivning på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun finde sted ved per‑
sonligt fremmøde.
Stk. 6. Afstemning.
Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved håndsopræk‑
ning, med mindre et af de stemmeberettigede, tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver
skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 7. Gennemførelse.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som
ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten underskriver sammen med den samlede bestyrelse
generalforsamlingsprotokollen.
Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsam‑
lingen.

§4
Bestyrelsens opgaver og valg.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på generalfor‑
samlingen .
Valgperioden er 2 år, idet 3 medlemmer vælges i lige år og 3 medlemmer vælges i ulige år.
Kassereren vælges hvert år.
Der vælges hvert år 2 suppleanter nemlig en 1. og en 2. suppleant. Såfremt en af disse indtræder kan
konstitueringen ændres. Såfremt en suppleant indtræder foretages der nyvalg til denne bestyrelsespost
til førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand
og sekretær. Disse 3 og endnu et bestyrelsesmedlem, udpeget af bestyrelsen, udgør foreningens
forretningsudvalg.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg der er nødvendige og på det første ordinære bestyrelsesmøde skal
der udpeges en repræsentant fra bestyrelsen til hvert udvalg.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i øvrige bestyrelser som har tæt tilknytning til foreningen.
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver der skal løses til andre end bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det
fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med afgivelse
af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmed‑
lemmer.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 4 be‑
styrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands
stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§5
Regnskab og formue.
Foreningens regnskabs og kontingentår går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet fremlægges i revideret stand
på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv og økonomiske forhold indadtil og udadtil.
Bestyrelsen er bemyndiget til på foreningens vegne at oppebære gaver, legater og arv og foretage
fornødne dispositioner herved og underskrive på foreningens vegne, herunder at træffe beslutninger
af enhver art om eventuelle dødsboers behandling.
Er foreningen blevet betænkt som arving er bestyrelsen dog forpligtet til ikke at vedgå arv og
gæld.
Bestyrelsen indkasserer igennem kassereren foreningens indtægter og kassereren betaler de af bestyrel‑
sen godkendte regninger. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder
foreningens årsregnskab, der underskrives af hele bestyrelsen samt foreningens revisor.
Bestyrelsen drager igennem kassereren omsorg for at foreningens likvider og øvrige formue anbringes
hensigtmæssigt i ikke risikobetonede forhold.
§6
Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg eller
pantsætning af fast ejendom tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende
forpligtelser.
§7
Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på Sydmors IF`s hjemmeside senest
8 dage før generalforsamlingen”.

§8
Opløsning.
Bestemmelse af foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstra‑
ordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/4 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnåes sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslut‑
ningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stem‑
meflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstræk‑
keligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsmæssige
formål i lokalområdet.
Ved opløsning af foreningen tildeles de eksisterende idrætsanlæg til idrætslige formål i lokalområ‑
det.
Vils, den 9. februar 2015.
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