Vedtægter for Nim Idrætsforening
§1
Foreningens navn er;
Nim Idrætsforening
Foreningen er hjemmehørende i Horsens Kommune og er tilsluttet DGI, samt specialforbund under
Danmarks Idrætsforbund.
§2
Det er foreningens formål, at fremme almindelig folkelig oplysning samt ved idræt og andet kulturelt virke,
at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3
Som medlem – aktiv eller passiv – kan optages enhver person der vedkender sig disse vedtægter.
Medlemskab opnås ved betaling af det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Kontingentrestance medfører, efter beslutning af bestyrelsen, slettelse af forening.
§4
Stk. 1a.
Stk. 1b.

Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Stemmeberettiget er alle fremmødte medlemmer, der ved generalforsamlingens afholdelse er
fyldt 16 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 30 dage.
Som stemmeberettigede anses endvidere trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer, der har
været aktive i det foregående år samt forældre til børn under 16 år, der indenfor det sidste år
har været medlemmer i foreningen.
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formand samt afdelingsformænd aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand for 1 år. Vælges et siddende bestyrelsesmedlem som formand vælges et
almindeligt bestyrelsesmedlem for et år
6. Valg af kasserer for et år. Vælges et siddende bestyrelsesmedlem som kasserer vælges et
almindeligt bestyrelsesmedlem for et år
7. Valg af bestyrelse med suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i en lokal avis eller tidsskrift,
der som minimum udgives i Nim, Underup eller Føvling sogne eller på foreningens
hjemmeside. Indkaldelsen skal ske med angivelse af motiveret dagsorden.
Afstemning ved valg til formand, kasserer og bestyrelse skal være skriftlig. Afstemning ved
forslag kan være skriftlige, såfremt begæret af 1 medlem. I tilfælde af stemmelighed ved
valgene, foretages der straks lodtrækning af generalforsamlingens dirigent.

Stk. 5a

Stk. 5b

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen, eller hvis 25% af de
stemmeberettigede, jf. §4, stk. 1b fremsender skriftligt ønske derom med motiveret dagsorden
til formanden for bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indkaldes og afholdes senest 20 dage efter
modtagelsen af denne dagsorden.

§5
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
§6
Vedtægtsændringer – med undtagelse af vedtægternes §10 – kan vedtages med almindeligt stemmeflertal på
generalforsamlingen.
§7
Foreningens regnskabsår er 01.01. – 31.12

Stk. 1a
Stk. 1b
Stk. 1c
Stk. 1d
Stk. 1e
Stk. 1f
Stk. 1g

Stk. 1h
Stk. 1i

Stk. 2a
Stk. 2b
Stk. 2c
Stk. 2d

§8
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer, dog således at et flertal af
medlemmer er fyldt 18 år. Er dette ikke muligt kan bestyrelsen består af ned til 5 medlemmer.
Slettet
Endvidere vælges 3 suppleanter i prioriteret rækkefølge for bestyrelsen samt 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
Revisorerne og revisorsuppleanten kan ikke samtidigt vælges til bestyrelsen eller suppleant
for denne.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Efter 1. valgperiode kan bestyrelsesmedlemmer
vælges for kun et år.
Suppleanterne afgår hvert år.
Afgår formanden eller kassereren i valgperioden, indtræder en suppleant. Bestyrelsen
foretager ny konstituering frem til næstkommende ordinær generalforsamling, hvor der
foretages valg.
Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Revisorsuppleanten afgår hvert år.
Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i en valgperiode træder en
Suppleant ind i stedet. Denne sidder herefter til det udtrædende bestyrelsesmedlems
valgperiode er udløbet. Det samme gælder for revisorer.
Forretningsudvalget (formand, næstformand og kasserer) repræsenterer i alle forhold
foreningen.
bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter de for arbejdet
nødvendige udvalg. Til udvalg er medlemmer uden for bestyrelsen valgbare.
formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er forpligtet til at føre beslutningsprotokol over alle bestyrelsesmøderne. Denne
kan begæres fremlagt på enhver generalforsamling.
§9

Bestyrelsen har, udover det i §3 nævnte tilfælde, ret til at udelukke et medlem af foreningen, hvis den
skønner, der er grund dertil. En sådan beslutning skal forelægges førstkommende generalforsamling til
godkendelse.

§10
Stk. 1a

Til foreningens ophævelse kræves mindst 2/3 fremmødte medlemmers stemmer ved 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger. Disse generalforsamlinger skal afholdes med fra 10
til 20 dages mellemrum.

Stk. 1b

Sidste indkaldte generalforsamling vedrørende ophævelsen afgør, hvad foreningens midler
skal gå til, idet midlerne dog tilfalder foreninger og/eller klubber med lignende formål i Nim,
Underup og Føvling sogne.

Således vedtaget på generalforsamlingen 25. januar 2018.

