LOVER & VEDTÆGTER:
LOVE
for
ØRNHØJ IDRÆTSFORENING.

Paragraf 1.
Foreningens navn er Ørnhøj Idrætsforening, som har hjemsted i Ørnhøj, Herning kommune, Region
Midtjylland.

Paragraf 2.
Foreningens formål er at fremme idrætten og kammerat- og fællesskabet i samarbejde med Ørnhøj
KFUM, Ørnhøj/Abildå Boldklub af 1986 og Borgerforeningen.

Paragraf 3.
Foreningen har:
Aktive medlemmer, som har stemmeret på generalforsamlingen, når disse er fyldt 14 år.
Aktive/passive medlemmer, (dvs. bestyrelsesmedlemmer og trænere), som har stemmeret på
generalforsamlingen.
Forældre, som har børn under 14 år, der betaler kontingent til foreningen, har stemmeret på
generalforsamlingen. Intet forældrepar kan opnå mere end en stemme.
Ingen kan opnå mere end en stemme, og der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

Paragraf 4.
Kontingent fastsættes hvert år af de enkelte afdelingsbestyrelser.
Bøder for uberettiget udeblivelse fra turneringskampe, fastsættes hvert år af de enkelte
afdelingsbestyrelser.

Paragraf 5.
Regnskabsåret går fra d. 1/5 – 30/4

Paragraf 6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i maj mdr., indkaldes med mindst 3 ugers
varsel i foreningens klubblad ØRNEN eller dagspressen.
Dagsordenen bekendtgøres mindst 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, i foreningens klubblad
ØRNEN eller dagspressen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 1
uge før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Beslutningen træffes ved simpel
flertal efter skriftlig afstemning.
En truffet afgørelse på generalforsamlingen kan ikke genfremsættes på samme generalforsamling.

Paragraf 7.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning foreningens virksomhed fra:
a.
b.

Hovedbestyrelsen
Afdelingsbestyrelserne.

3.

Forelæggelse af regnskab.

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Valg af:
a. Hovedbestyrelsesmedlemmer.
b. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
c. Suppleanter.
d. Revisor.

6.

Eventuelt.

Paragraf 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af enten hovedbestyrelsen eller når
mindst 1/3 af samtlige aktive medlemmer kræver det af hovedbestyrelsen.
Om indkaldelsesmåde, udsendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed som i paragraf 6.

Paragraf 9.
Hver afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer, en formand, kasserer og en sekretær
(næstformand).
En afdelingsbestyrelse kan varetage flere idrætsgrene.
Hver afdelingsbestyrelse skal føre kassebog, samt opstille et samlet og overskueligt regnskab, som
viser afdelingens driftsregnskab til generalforsamlingen, hvis ikke andet aftales med kassereren i
hovedbestyrelsen. Føre medlemslister og forhandlingsprotokol, Afdelingsbestyrelsen varetager den
daglige ledelse af idrætsforeningen under ansvar over for hovedbestyrelsen.
Arrangementer af opvisning og stævner træffes af afdelingsbestyrelsen i samråd med hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsens formand, kasserer og sekretær er bemyndiget til at foretage eventuelle økonomiske
bevillinger, dog skal lån til andre foreninger drøftes i den samlede hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsens formand, kasserer og sekretær tegner foreningen ved optagelse af lån og
pantsætning af fast ejendom.
Hovedbestyrelsen er ikke beslutningsdygtig med mindre enten formanden, næstformanden eller
kassereren er til stede.

Paragraf 10.

Hovedbestyrelsen består af en formand, en kasserer og en sekretær (næstformand), samt
afdelingsformændene.
Medlemmer til hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling,
dog kan en afdeling afholde en særskilt generalforsamling omfattende afdelingens medlemmer, hvor
der vælges en bestyrelse. Denne afdelingsgeneralforsamling afholdes inden den ordinære
generalforsamling.
Suppleanter der bliver indkaldt som stedfortræder for hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen skal
sidde hele valg perioden.
De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmedlemmer afgår på skift hvert andet år.

Paragraf 11.

Hovedbestyrelsen har pligt til at afholde et møde hver måned.
Afdelingsbestyrelsen har pligt til at afholde et møde hver måned (i de måneder der er aktivitet i
afdelingen).

Paragraf 12:
Nærværende love kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på mindst 2/3 af de
afgivende stemmer.

Paragraf 13.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer
er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemme er for forslaget.
Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om hvorledes der skal forholdes med
foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpel stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

Love ændret og vedtaget på Generalforsamlingen torsdag den 26. januar 1995.
Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen mandag den 29. januar 2007.
Ændringer vedtaget på Generalforsamlingen mandag den 20. januar 2014

Ørnhøj den, 20. januar 2014

