Ved forfald af medlemmer supplerer
udvalget sig selv indtil førstkommende
generalforsamling.
Stk. 2. Udvalgsmedlemmer, der vælges for et år, kan vælges såvel blandt
bestyrelsen som uden for denne og
vælges af generalforsamlingen.
I det omfang, der ikke er det nødvendige antal forslag til udvalgsmedlemmer
på generalforsamlingen, er det udvalgets ansvar at supplere sig selv indtil
førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. I tilfælde af tvistigheder udvalgene imellem, er det bestyrelsen, der
ved simpel stemmeflertal afgør de forelagte uløste problemer.
Stk. 4. Udvalgene skal føre protokol
over møder. Referat af møderne skal
foreligge på efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 14 GYMNASTIKUDVALG

Stk. 1. Gymnastikudvalgets hovedopgave er under ansvar over for bestyrelsen og i samarbejde med denne, at
varetage alle forhold vedrørende foreningens gymnastikafdeling.

§ 15 UNGDOMSUDVALG - Gymnastik

Stk. 1. Ungdomsudvalgets hovedopgave er under ansvar over for bestyrelsen og i samarbejde med denne, at
varetage alle forhold vedrørende foreningens ungdomsafdeling.

§ 16 HÅNDBOLDUDVALG

Stk. 1. Håndboldudvalgets hovedopgave er under ansvar over for bestyrelsen og i samarbejde med denne, at
varetage alle forhold vedrørende foreningens seniorafdeling.

bestyrelsen og i samarbejde med denne, at varetage alle forhold vedrørende
turneringstilmelding, turneringsafvikling
samt hal- og baneforhold.

§ 19 SENIORIDRÆTSUDVALG

Stk. 1. Senioridrætsudvalgets hovedopgave er under ansvar over for bestyrelsen og i samarbejde med denne, at
varetage alle forhold vedrørende foreningens Senioridrætsafdeling.

§ 20 LOVÆNDRINGER

Stk. 1. Ændringer i disse love kan ske
på enhver generalforsamling. § 21 kan
dog ikke ændres.
Stk. 2. Til vedtagelse af lovændringer
kræves et flertal på 3/4 af de afgivne
gyldige stemmer.

§ 21 ANSVAR OVER FOR TREDIE MAND

Stk. 1. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtelser, kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for
disse.

§ 22 FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses
ved beslutning med 3/4 majoritet af 2
på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.
Stk. 2. En eventuel kassebeholdning
samt materiel og lignende skal i så fald
overdrages en anden forening inden
for Ballerup Kommune, med et lignende formål efter beslutning på den seneste generalforsamling.

§ 17 UNGDOMSUDVALG - Håndbold

Stk. 1. Ungdomsudvalgets hovedopgave er under ansvar over for bestyrelsen og i samarbejde med denne, at
varetage alle forhold vedrørende foreningens ungdomsafdeling.

§ 18 TURNERINGS- og HALUDVALG

Stk. 1. Turnerings- og haludvalgets
hovedopgave er under ansvar over for

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 19. marts
1985, ændret marts 1987, ændret
marts 1993, ændret juni 1994, ændret
marts 1999, ændret marts 2001, ændret marts 2007, ændret marts 2013
og ændret marts 2016.

LOVE
§ 1 FORENINGENS NAVN, HJEMSTED

Foreningens navn er
Skovlunde Idrætsforening,
Håndbold - Gymnastik - Senioridræt,
og dens hjemsted er Skovlunde.
Foreningen er stiftet d. 6. marts 1938.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at samle interesserede i Skovlunde for at give mulighed for at dyrke håndbold, gymnastik
og senioridræt samt at deltage aktivt
og engageret i foreningslivet.

er pligtige til at opgive navn, adresse,
fødselsdato samt telefonnummer.
Stk. 3. Optagelse af medlemmer under
15 år kan kun ske ved vedkommendes
forældres eller værges tilladelse.
Stk. 4. Efter forslag fra bestyrelsen kan
generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 5 UDMELDELSE/EKSKLUSION

Stk. 1. Foreningen er medlem af
Dansk Håndbold Forbund (DHF) Håndbold Region Øst (HRØ) - GymDanmark (DGF) - DHF og DGF hører
under Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Desuden er foreningen medlem af
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) samt Dansk Firmaidrætsforbund herunder Senioridræt i Storkøbenhavn (SIS).
Foreningens medlemmer er således
underkastet de vedtægter og love,
herunder ordens- og amatørregler,
som måtte fremsættes af disse forbund og organisationer.
Stk. 2. Ved generalforsamlingens beslutning kan foreningen tilslutte sig
andre idrætsorganisationer og forbund.

Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves,
at denne sker skriftligt til foreningens
kasserer.
Stk. 2. Medlemmer, som ikke overholder foreningens love og reglementer
eller som udviser grov usportslig optræden, kan i kortere eller længere tid,
af bestyrelsen idømmes karantæne.
Medlemmer skal, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at udtale sig.
Stk. 3. Eksklusion af et medlem kan
kun finde sted, såfremt dette vedtages
på en generalforsamling med et flertal
på 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Såvel den karantæneramte som den
ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til se på den førstkommende ordinære generalforsamling, på hvilken
den pågældende har ret til at være til
stede og til at udtale sig under sagens
behandling.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

§ 6 KONTINGENT

§ 3 INDORDNING I FORBUND

Stk. 1. Som aktivt eller passivt medlem
kan optages enhver, som ikke er i restance til foreningen eller andre
idrætsforeninger.
Stk. 2. Optagelse af medlemmer kan
kun ske ved skriftlig indmeldelse til
foreningens kasserer. Alle medlemmer

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Betalingsmåde og forfaldstidspunkt
fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Kontingent kan ændres af bestyrelsen, når særlige forhold taler

herfor. Ændringen skal godkendes på
førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Når et medlem resterer med
betaling af kontingent med mere end
én måned efter forfaldsdagen, kan
bestyrelsen ekskludere medlemmet
uden generalforsamlingsvedtagelse.
Optagelse på ny kan kun ske ved betaling af restancen jfr. § 4, stk. 1.
Senioridræts kontingent fastættes af
Styregruppen for Senioridrætten i Ballerup Kommune.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 31.
marts.
Indkaldelse skal ske ved opslag på
træningsstederne og via foreningens
hjemmeside med mindst 14 dages
varsel. Forslag fra bestyrelsen skal
vedlægges indkaldelsen.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Forslag skal fremsættes skriftligt.
Stk. 4. Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance. Stemmeafgivning
kan ikke ske ved fuldmagt. Børnemedlemmer under 14 år kan stemme ved
en forælder eller værges repræsentation.
Stk. 5. Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller som
skriftligt har meddelt tilsagn, er valgbare.

§ 8 DAGSORDEN FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Beretning.
3. Godkendelse af revideret
årsregnskab.
4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg
6.1 Bestyrelsesvalg.
Ulige år:
a. Formand
b. Gymnastikudvalgsformand
c. Ungdomsudvalgsformand Håndbold
d. Turnerings- og haludvalgsformand
e. Senioridrætsrepræsentant

Lige år:
a. Kasserer
b. Sekretær
c. Håndboldudvalgsformand
d. Ungdomsudvalgsformand Gymnastik
e. Senioridrætsudvalgsformand
Valg af udvalgsmedlemmer:
Et af de valgte udvalgsmedlemmer
for den enkelte afdeling,
er automatisk valg som suppleant
til bestyrelsen.
6.2 Valg af Gymnastikudvalgsmedlemmer,
jvf. § 13 stk. 1 og 2.
6.3 Valg af Ungdomsudvalgsmedlemmer, - Gymnastik,
jvf. § 13 stk. 1 og 2.
6.4 Valg af Håndboldudvalgsmedlemmer,
jvf. § 13 stk. 1 og 2.
6.5 Valg af Ungdomsudvalgsmedlemmer, - Håndbold,
jvf. § 13 stk. 1 og 2.
6.6 Valg af Turnerings- og Haludvalgsmedlemmer,
jvf. § 13 stk. 1 og 2.
6.7 Valg af Senioridrætsudvalgsmedlemmer,
jvf. § 13 stk. 1 og 2.
6.8. Valg af 2 revisorer og
1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

§ 9 EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan
til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og skal indkaldes, når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer, over for bestyrelsen skriftligt
frem-sætter begrundet begæring herom, med dagsorden. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen.
Om indkaldelsesmåde gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 10 GENERALFORSAMLINGENS
LEDELSE M.V.

Stk. 1. Den af generalforsamlingen
valgte dirigent må ikke være medlem
af bestyrelsen.
Der skal foretages skriftlig afstemning,
såfremt ønske herom fremsættes.
Stk. 2. Beslutninger tages ved simpel
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg foretages omvalg ved stemmelighed.
Stk. 3. Med hensyn til eksklusion, vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen se §§ 5, 20 og 22.

§ 11 FORENINGENS LEDELSE

Stk. 1. Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse.
De på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor offentlige myndigheder og generalforsamlingen for sine dispositioner.
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af 10
medlemmer:
Formand, Kasserer, Sekretær,
Gymnastik-udvalgsformand, Håndbold
-udvalgsformand, Ungdomsudvalgsformand for Gymnastik, Ungdomsudvalgsformand for Håndbold, Turnerings- og haludvalgsformand, Senioridrætsudvalgsformand
og
Senioridrætsrepræsentant
Stk. 3. Er afdelingssuppleanten indtrådt i bestyrelsen, skal vedkommende

på valg på først kommende ordinære
generalforsamling.
Stk. 4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde
sker ved sekretæren. Sekretæren fører
foreningens protokol.
Stk. 5. Skulle der ved afstemning i bestyrelsen forekomme stemmelighed, er
formandens stemme afgørende.

§ 12 REGNSKAB

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra
1. januar til 31. december.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for førelse af foreningens regnskab.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden, sekretæren og kassereren, ligesom disse kan meddele prokura samt
give kassereren tegningsret til bankog girokonti.
Stk. 4. Revisorerne skal senes 21 dage før ordinær generalforsamlings afholdelse, revidere årsregnskabet. Revisorerne og bestyrelsen kan til enhver
tid forlange regnskab og beholdninger
til eftersyn - ligesom bestyrelsen til
enhver tid kan fastsætte de foranstaltninger, der findes nødvendige for at
sikre foreningens formue.
Stk. 5. Regnskabet lægges på hjemmesiden senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Stk. 6. der gives mulighed for, at foreningens underafdelinger kan oprette
særskilt bankkonto til brug ved arrangementer o. lign.

§ 13 FASTE UDVALG

Stk. 1. Der nedsættes følgende faste
udvalg under bestyrelsen:
Gymnastikudvalg, 2 medlemmer.
Ungdomsudvalg, Gymnastik,
2 medlemmer.
Håndboldudvalg, 2 medlemmer.
Ungdomsudvalg, Håndbold,
2 medlemmer.
Turnerings- og haludvalg,
2 medlemmer.
Senioridrætsudvalg, 7 medlemmer.
De enkelte udvalg har, såfremt det
skønnes nødvendigt for at kunne udføre udvalgets opgaver, ret til at øge
antallet af udvalgsmedlemmer.

