Vedtægter for Skjød Borger-& Idrætsforening
§ 1.

Navn

Foreningens navn er Skjød Borger- & Idrætsforening, Skjød, 8450 Hammel, og forkortes SBIF.
§ 2.

Formål

Foreningen har til formål at varetage fælles interesser, herunder kulturelle og idrætslige arrangementer, for
beboere i Skjød og omegn.
§ 3.

Optagelse

Enhver med interesse i foreningens formål kan optages som aktivt eller passivt medlem ved skriftlig
anmodning til bestyrelsen. Ved optagelse af umyndige medlemmer, kræves samtykke fra forældre/værge.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem. Såfremt dette sker, kan vedkommende forlange sagen
forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling til afgørelse.
§ 4.

Udmeldelse

Udmeldelsen sker skriftligt til foreningen. Ethvert medlem er ved udmeldelsen pligtig til at betale al skyldig
kontingent. Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse. Bestyrelsen kan udelukke et medlem,
der handler imod foreningens vedtægter, eller ved sin opførsel skader foreningens anseelse. En udelukkelse
kan indankes for en generalforsamling, hvor 2/3 af de mødte medlemmer skal stemme for en genoptagelse.
§ 5.

Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for én sæson ad gangen af bestyrelsen. Kontingentet opkræves halveller helårsvis forud for henholdsvis aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler
herfor, nedsætte eller fritage et medlem for kontingent.
§ 6.

Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes én gang årligt i april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder
det nødvendigt, eller når mindst 15 medlemmer fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af
forhandlingsemner.
Enhver generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud i Skjød Tidende, evt. i lokal pressen.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende:
Valg af dirigent
Årsberetning ved formanden
Regnskabet
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 7.

Stemmeret

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem over 18 år og som har betalt kontingent. Endvidere
har forældre/værge til medlemmer under 18 år én stemme per barn. Afstemningen på generalforsamlingen
sker ved simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige bortfalder forslaget. Ændringer i disse vedtægter kan dog
kun vedtages når 2/3 af de mødte medlemmer stemmer derfor.
§ 8.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af: formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et
menigt medlem. Alle kan, hvis vedkommende vil gå aktivt ind i foreningens arbejde, meldes ind i bestyrelsen.
Funktionstiden for bestyrelsen er 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer.
Suppleanter bliver automatisk de 2 personer, der har højest stemmetal efter de valgte
bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. På hver generalforsamling vælges 2

revisorer samt en suppleant til disse. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig på et
bestyrelsesmøde indkaldt af den afgående formand.
Hvis foreningens medlem af Idrætssamvirke ikke er medlem af bestyrelsen, er vedkommende forpligtet til at
møde op til bestyrelsesmøderne, på hvilke han/hun har taleret.
§ 9.

Tegningsret

Formanden tegner foreningen udadtil , leder arbejdet, og besørger i samarbejde med sekretæren
foreningens korrespondance.
Kassereren lader kontingent opkræve, fører en fortegnelse over medlemmerne og fører foreningens
regnskab. Regnskabsåret er 1. april til 31. marts. Regnskabet skal være tilstillet revisorerne senest 14 dage
efter regnskabsårets afslutning. Endvidere fører bestyrelsen en liste over foreningens ejendom/inventar.
§ 10.

Mødeaktivitet

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, når denne skønner det nødvendigt, eller når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en
protokol af sekretæren.
§ 11.

Ophævelse

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, med den for
vedtægtsændringer fastsatte majoritet. Foreningens formue skal ved ophævelse anvendes til
kulturens/idrættens fremme i Skjød og omegn.

