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Idrætsforeningen

AKTIVISTERNE

Vedtægter
§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er : IF. AKTIVISTERNE
og er hjemmehørende i Herlev/Ballerup Kommune.
Foreningen er stiftet d. 26. januar 2009
§ 2 Foreningens formål.
•
•
•
•

At tilbyde idræt til psykisk sårbare og andre der ikke kan eller ikke ønsker at benytte de
almindelige idrætsforeninger i Herlev og Ballerup.
At tilbyde medlemmerne trivsel gennem idrætsaktiviteter.
At skabe mulighed for at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære.
At skabe et socialt stabilt miljø, og derigennem styrke medlemmernes netværk.

Det sker gennem kvalificeret træning, stævner og turneringer samt andre idrætslige/sociale
arrangementer.
§ 3 Medlemskab af organisation.
•

Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og er forpligtet til at overholde de for
forbundet til enhver tid gældende love.

§ 4 Optagelse af medlemmer.
•
•

Foreningen optager alle, der anerkender foreningens formål.
Ved indmeldelse skal fødselsdato, år og bopæl opgives.

§ 5 Kontingent.
•
•
•
•
•
•
•

Foreningens kontingent for medlemmer og passive medlemmer, fastsættes for et år ad gangen
på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves halvårsvis forud.
I stedet for fast kontingent, er der mulighed for at betale 20 kr. pr. gang man deltager på et hold.
Her gives der ikke tilskud til div. arrangementer.
Betalt kontingent tilbagebetales ikke ved ophør eller udmeldelse af foreningen.
Medlemmer med over 3 måneders restance kan slettes med 14 dages varsel.
Bestyrelsen har dog ret til at eftergive kontingent, såfremt et medlem på grund af særlige årsager
ikke er i stand at betale.
Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent.

§ 6 Ordinær generalforsamling.
•
•
•
•
•
•

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Ved afstemning er simpelt flertal afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer
til fordel for en vedtægtsændring.
Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, dog på begæring skriftlig.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, og indkaldes med 3 ugers
varsel ved offentliggørelse på hjemmesiden.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftlig i hænde senest 2 uger inden
generalforsamlingen.
Kun medlemmer der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning over det forløbne år.
Regnskab for det forløbne år.
Budget for det kommende år. - Herunder fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse (min. 5 personer), revisor/bilagskontrollant samt suppleanter.
Evt.

•
•

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ved valg til foreningens tillidsposter kræves fuldgyldigt medlemskab, men der kan gives
dispensation, hvis generalforsamlingen skønner det berettiget.
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.

•

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.
•
•
•
•

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af
forhandlingsemne.
For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ¾ af underskriverne
være til stede.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat
og med skriftlig indkaldelse til alle medlemmer, samt i dagspressen senest 1 uge forinden.
På en ekstraordinær generalforsamling skal kun den eller de sager behandles, der er
bekendtgjort ved indkaldelsen.

§ 8 Bestyrelse.
•
•
•
•

Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1
menig medlem. Alle vælges på den ordinære generalforsamling.
Koordinatorerne varetager kasserer og sekretærposterne. Er ikke på valg
2 vælges på ulige år, 1 vælges på lige år. Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen, 1
revisor/bilagskontrollant samt 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

•
•

•
•
•
•
•
•

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
Foreningen tegnes af formanden, kasserer og sekretær. Ved økonomiske dispositioner tegnes
foreningen af
kasser og sekretær som begge, hver for sig må disponere over foreningens konti. Foreningens
årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse.
Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst en gang i kvartalet.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører de nødvendige forhandlinger med
organisationer, myndigheder mv. og fastsætter selv sin forretningsorden.
Regnskabet følger kalenderåret.
Foreningens formue skal indsættes på foreningens bankkonto

§ 8.1 Idrætskoordinatoer
-Der er tilknyttet to idrætskoordinatore, som er ansat af kommunen.
-Koordinatorene er medlem i bestyrelsen, og har dermed stemmeret.
§ 8.2 Bankkonti
-Foreningen har to bankkonti:
Foreningskonto – Koordinatorene har Visa Dankort til denne konto
Idrætsdagskonto – Kasser har adgang til denne konto.
§ 9 Udvalg
• Bestyrelsen kan efter behov nedsætte idræts/arbejdsudvalg.
§ 10 Revision.
• Revisoren/bilagskontrollanten skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede
regnskab og påse, at beholdningen er til stede.
• Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmateriale og beholdninger.
• Foreningens formue opbevares i en anerkendt bank. Bestyrelsen fastsætter et loft for
kassebeholdningens størrelse.
§ 11 Udmeldelse.
• Udmeldelse af foreningen skal ske til et bestyrelsesmedlem
• Udmeldelsen har virkning fra kontingent periodens ophør.

§ 12 Eksklusion
• Eksklusion af medlemmer kan kun ske, når vedkommende ikke retter sig efter foreningens love
eller ved ukammeratlig optræden søger ar skade foreningens interesser.
• Eksklusionen foretages af bestyrelsen, på et bestyrelsesmøde.
• Det medlem der foreslås ekskluderet, har adgang til bestyrelsesmødet og skal underrettes pr.
brev.
• Bestyrelsen kan udelukke et medlem i op til 1 år.
§ 13 Opløsning

•
•
•
•

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling med dette for øje.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer
er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, overgå til idrætsfremmende formål for
sindslidende i Herlev og Ballerup Kommune, nærmere fastsat på den opløsende
generalforsamling.

§ 14 Vedtægtsændringer
-

Vedtægtsændringer træder i kraft ved generalforsamlingens afslutning.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 26. 01. 2022
Bestyrelsens underskrifter:
Formand:
Næstformand:
Menig medlem:
Suppleant:
Sekretær: Eddy Madsen
Kasserer: Sara Wammen

Dirigent:...................................................................
Referent:.....................................................………..

