Vedtægter for Frederiksberg Seminariums Idrætsforening
Fred.S.I.F
§ 1.
Frederiksberg Seminariums Idrætsforening, der er stiftet den 13.02.98. har til formål at give
medlemmerne adgang til udøvelse af diverse idrætsgrene. Det være sig; boldspil, gymnastik, atletik
og udendørsaktiviteter i Frederiksberg kommune.
§ 2.
Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.
§ 3.
Foreningen skal tilsluttes DGI, og hvis de enkelte hold ønsker det, specialforbundene under
Danmarks Idræts Forbund, samt Københavns Boldspils Union under DBU.

Foreningens medlemmer.
§ 4.
Som medlem af klubben kan optages enhver, der har interesse for foreningen. Ved begæring om
optagelse som medlem skal den pågældende udfylde og underskrive en af bestyrelsens udformet
indmeldelsesblanket. For medlemmer, der ikke er fyldt 18 år ved indmeldelsen, skal blanketten
underskrives af en af forældrene.
Indmeldelsen er først gyldig, når den er blevet godkendt af foreningens bestyrelse.
Udmeldelse, sker automatisk pr. 31. juli. Holdaktiviteter stopper pr. 31. marts. Genindmeldelse må
foretages igen ved sæsonstart, 1. aug.
§ 5.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet skal betales årligt forud senest den første i betalingsmåneden som er den første
oktober.
Medlemmer, der skylder kontingent for et år, eller som har anden gælde til foreningen, og som ikke
har afviklet gælden inden 8 dage efter afsendelse af skriftligt påkrav til den i medlemskartoteket
anførte adresse, kan udelukkes af foreningen med øjebliklig virkning efter beslutning af bestyrelsen.
Et medlem, der er udelukket af foreningen på grund af gæld, kan kun genoptages i foreningen, når
gælden er betalt.
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Bestyrelsen afgør i hvilket omfang der kan meddeles kontingentnedsættelse, udsættelse med
betaling af kontingent eller eventuelt hel fritages for betaling af kontingent ved sygdom eller
lignende.
Foreningens ledelse.
§ 6.
Foreningens opgaver varetages af:
a. Bestyrelse
b. Generalforsamling
c. De af generalforsamlingen nedsatte stående udvalg
Generalforsamling.
§ 7.
Generalforsamlingen fastsætter foreningens regnskabsår
Det blev på den skriftende generalforsamling vedtages at regnskabsåret følger kalenderåret i
henhold til folkeoplysningsloven.
§ 8.
Den højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen.
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, inden 3 måneder efter udløbet af det
vedtagne regnskabsår.
Generalforsamlingen indkaldes af foreningens formand med mindst 14 dages varsel ved meddelelse
i medlemsbladet, hjemmesiden eller ved brev/e-mail til foreningens medlemmer efter den i
medlemskartoteket anførte adresse.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling.
§ 9.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
a. Valg af dirigent
b. Formanden aflægger beretning
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det
kommende år.
d. Indkommende forslag
e. Valg af bestyrelse
f. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
g. Valg af de af generalforsamlingen nedsatte stående udvalg
h. Eventuelt
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Alle valg gælder frem til næste ordinære generalforsamling.

§ 10.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde
senest en uge før generalforsamlingen.
§ 11.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning
alle spørgsmål angående behandlings og afstemningsmåden.
Beslutninger tages ved simpelt flertal, idet der dog ved afgørelsen af følgende spørgsmål kræves, at
mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor:
a. Beslutningen om foreningens ophævelse
b. Beslutning om udelukkelse af et medlem
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i forhandlingerne.
Stemmeret har derimod kun de aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, eller passive medlemmer, der
er medlem af bestyrelsen. Stemmeretten kan kun udøves personligt.
Bestyrelsen.
§ 12.
Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, nemlig:
a. Formanden
b. Næstformanden
c. Kassereren
d. Sekretæren
e. Bestyrelsesmedlem
f. Suppleant
Suppleanten er ikke stemmeberettig, i bestyrelsen. Han/hun tiltræder som bestyrelsesmedlem, hvis
andet et medlem fratræder sin post.
Herudover kan bestyrelsen bestå af det antal medlemmer, som den ordinære generalforsamling
fastsætter.
Generalforsamlingen kan nedsætte stående udvalg.
§ 13.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte et af bestyrelsesmedlemmerne begær det.
Møderne indkaldes af formanden, der også leder møderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
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Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Hver af bestyrelsesmedlemmerne har en stemme, og stemmeretten udøves personligt.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Særlige bestemmelser.
§ 14.
Når særlige forhold giver anledning dertil, kan en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
udelukke et medlem efter indstilling af bestyrelsen.
Den pågældende skal indkaldes skriftlig til den pågældende generalforsamling med angivelse af
grunden til indkaldelsen, og han skal have lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Til en fuldgyldig beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Nærværende bestemmelse gælder ikke, hvor udelukkelse er sket på grund af kontingent restance.
§ 15.
Foreningens sekretær fører en forhandlingsprotokol over det på generalforsamlingerne og
bestyrelsesmøderne passerede.
Protokollen skal efter hvert møde udskrives af afdelingens formand og sekretær samt for
generalforsamlingernes vedkommende af den valgte dirigent.
§ 16.
Foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren, evt. i forbindelse med et andet
bestyrelsesmedlem.
§ 17.
Ved foreningens opløsning skal det samtidig vedtages, hvorledes foreningens formue skal afvikles.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder et evt. overskud Frederiksberg Seminarium.
§ 18.
Forandringer i disse love kan kun ske på en ordinær generalforsamling efter indstilling af
bestyrelsen, og til gyldig vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 13.02.1998.
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Rettelser i vedtægterne § 7 vedrørende regnskabsåret samt i § 17 vedrørende foreningens opløsning
vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 23.03.1998.
Rettelser i vedtægterne § 4 vedrørende foreningens medlemmer, § 5 vedrørende kontingent, samt i §
9 vedrørende generalforsamlingen vedtaget på ordinær generalforsamling 04.03.2002
Rettelser i vedtægterne § 4 vedrørende udmeldelsesdato, § 12 vedrørende suppleant vedtaget på
ordinær generalforsamling 23.03.2011.
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