Vedtægter for Gauerslund IF Fodbold
27. Februar 2018

Side 1 af 5

Klubbens vedtægter for Gauerslund IF Fodbold
§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er Gauerslund IF Fodbold dens hjemsted er Gauerslund, Vejle Kommune.

§ 2: Formål

Foreningens formål er, at drive en fodboldklub samt dertil knyttede aktiviteter og skabe de bedst mulige
betingelser for udøvelse af dette.

§ 3: Ledelse

Foreningen ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan oprette og nedlægge de udvalg som bestyrelsen finder nødvendige.

§ 4: Medlemskab

Klubben optager enhver som medlem, der kan tilslutte sig klubbens vedtægter.
Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside eller skriftligt til klubbens kasserer.
Foreningens medlemmer er kontingentpligtige indtil skriftlig udmeldelse finder sted.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen skal skriftligt meddeles kassereren, og eventuel kontingentrestance skal betales.

§ 6: Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne eller i
øvrigt groft optræder til skade for klubben og dens omdømme.
Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i bestyrelsen kan stemme for eksklusionen.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sit medlemskab revurderet ved førstkommende generalforsamling,
hvor almindeligt flertal afgør fortsat medlemskab.
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§ 7. Kontingent
Kontingent og eventuelle gebyrer fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig
gældende fritage medlemmer helt eller delvis for at betale kontingent. Er et medlem i restance udover 14
dage, kan medlemmet udelukkes fra deltagelse i træning, kampe og øvrige arrangementer.
Opkrævningsform og betalingsperioder fastsættes ligeledes af bestyrelsen.

§ 8 Valg af bestyrelse
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år af gangen.
Der er direkte valg til formand og næstformand, derudover konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og
sekretær.
I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer heraf formand, i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer heraf
næstformand.
Supleanter vælger for 1 år af gangen.

§ 9 Bestyrelse
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden, og møde datoer.
Der udarbejdes referat fra alle bestyrelsesmøder som offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Udtræder et medlem af bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere sig med en suppleant. Denne
konstituering vil være gældende frem til førstkommende generalforsamling.
De 5 ordinært valgte bestyrelsesmedlemmer kan udpege yderligere 1-2 medlemmer til bestyrelsen med
særlige kvalifikationer til at fremme foreningens drift, strategi og udvikling mv. Disse er udpeget frem til
næste ordinære generalforsamling.
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§ 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden
udgangen af februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på klubbens
hjemmeside og Facebook gruppe eller i tilsvarende medie. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og
tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Evt. indkomne forslag kan forud for generel forsamlingen rekvireres hos foreningens formand.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning.
Regnskabsfremlæggelse.
Orientering om kommende kontingentsatser
Budget fremlæggelse for kommende år
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af 1 revisor.
Valg af 1 revisor suppleant
Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stemmeberettigede er aktive medlemmer der ikke er i restance til klubben, der er fyldt 16 år, samt
forældre til medlemmer, hvor medlemmet ikke er fyldt 16 år. Der kan afgives 1 stemme pr. medlem.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen sker ved
håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
Valgbar til bestyrelse er alle der er fyldt 16 år på datoen for valget.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
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§ 10 Konstitution
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 7 dage efter general forsamlingen.

§ 11 Bestyrelsens beslutninger
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er det formandens stemme der er afgørende.

§ 12 hæftelse og tegningsret
Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
Kassereren har desuden råderet over foreningens midler i bank eller sparekasse.
Der kan desuden meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 13 Ekstraordinær general forsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når den finder det fornødent eller efter
skriftlig begæring med forslag til dagsorden til bestyrelsen af mindst 1/4 af de stemmeberettigede. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget og den skal varsles i
lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 14 Generel opførsel
Ved foreningens konkurrencer, sammenkomster og deltagelse i øvrige aktiviteter skal medlemmerne udvise
god og sømmelig opførsel. Såfremt et medlem ved sin opførsel eller handling skader foreningens interesser,
kan bestyrelsen idømme vedkommende karantæne eller udelukkelse af foreningen.

§ 15 regnskabsperiode
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens midler skal være placeret i
anerkendt pengeinstitut.

§ 16 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
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§ 17 Ændring i vedtægter
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en (ekstraordinær) generalforsamling hvor mindst 2/3 af
de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 18. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en
ekstraordinær generalforsamling.
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens aktiver andre almennyttige formål i Vejle
kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget den 27. februar 2018

___________________________________
Dirigent

