Vedtægter for idrætsforeningen
VIF
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Vestegnens Idrætsforening - forkortet VIF-Mors, stiftet
den 25. november 1999.
Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Morsø Kommune.
Stk. 3. Foreningen er medlem af: DGI og DIF.

§2
Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
a. at fremme fællesskabet mellem medlemmerne.
b. at fremme det folkelige foreningsarbejde i området.
c. at kunne tilbyde forskellige idrætter og kulturelle tilbud i hele VIF`s område.

§3
Anden medlemskab
.
Stk. 1. Foreningens forskellige afdelinger skal være tilsluttet de for arbejdet
nødvendige organisationer.

§4
Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som vil indordne sig under foreningens
vedtægter.
Stk. 2. Indmeldelse skal ske ved henvendelse til et af foreningens
afdelingsmedlemmer eller leder.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra
udgangen af et kvartal.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et kontingent, fastsat af forretningsudvalget (FU) i
samarbejde med de enkelte udvalg.

1

§5
Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar
måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved
annoncering i den lokale dagspresse.
Stk. 3. Stemmeberettigede er klubbens aktive og passive medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance og på afstemningstidspunktet er fyldt 18 år samt alle ledere,
udvalgsmedlemmer og trænere. Forældre/værge har stemmeret for unge under 18 år
der ikke er i kontingentrestance. Dog højst 1 stemme pr. person. Der kan ikke
stemmes pr. fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretninger
a) Formandens
b) Afdelingsformændenes
c) Spørgsmål og diskussion til disse
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af foreningsformand (vælges hvert år)
7. Valg af afdelingsrepræsentanter til forretningsudvalget, samt en suppleant for
hver afdelingsrepræsentant (disse vælges for 2 år)
§ Fodbold, gymnastik, sponsor og volleyball vælger FU-repræsentanter i ulige år.
§ Håndbold, Morsø-Festival og motionscenter i lige år.
8. Valg af 2 personer til hver afdeling og en suppleant (disse vælges for to år)
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være
forretningsudvalget i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om
vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal skriftlig være forretningsudvalget i
hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære
generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
forretningsudvalget.
Stk.7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Skriftlig
afstemning sker, hvis mindst 1 deltager i generalforsamlingen ønsker det. Ved
personvalg, hvor der bliver foreslået flere personer end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning.
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§6
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i
forretningsudvalget finder det nødvendigt.
Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes, hvis mindst 50 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter forslag
om det til foreningens formand/ forretningsudvalg.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter
medlemmernes skriftlige anmodning.
Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel
i den lokale dagspresse.
§7
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der foruden
formanden består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Ved evt.
stemmelighed i afstemninger, tæller formandens stemme dobbelt.
Stk. 2. Forretningsudvalget leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 1 måned efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde,
hvor der vælges næstformand blandt forretningsudvalgets medlemmer.
Forretningsudvalget udpeger kasserer og sekretær udenfor FU. Kasserer og
sekretær har ikke stemmeret i FU.
Stk 4. Senest 1 måned efter generalforsamlingen afholdes konstituerende møde i
afdelingerne.
Stk.5. Kassereren er underlagt forretningsudvalgets beslutninger, og deltager i de
møder, hvor forretningsudvalget finder det nødvendigt.
Stk. 6. Forretningsudvalget fastsætter sin forretningsorden. FU kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til Ad Hoc opgaver. Alle udvalg skal følge VIFs
vedtægter og FU’s retningslinjer og arbejde efter de vedtagne strategiplaner.
Stk. 7. Formanden - eller i hans fravær næstformanden – indkalder og leder
forretningsudvalgets møder efter en fast mødeplan, der udarbejdes på første møde
efter generalforsamlingen. (Dog kan mindst to medlemmer af forretningsudvalget
fremsætte ønske overfor formanden om afholdelse af et ekstra FU-møde. Dette
møde afholdes senest 2 uger efter FU-medlemmernes anmodning.)
Stk. 8. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til
stede.
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§8
Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Forretningsudvalget er regnskabsmæssigt ansvarlig overfor
generalforsamlingen.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af 2 revisorer. Disse vælges af generalforsamlingen
skiftevis for 2 år ad gangen.
§9
Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og mindst et af de
øvrige medlemmer i forretningsudvalget. Ved optagelse af lån og større økonomiske
beslutninger tegnes foreningen af et samlet forretningsudvalg.
Stk. 2. Forretningsudvalget træffer demokratiske beslutninger til gavn for foreningens
medlemmer. Forretningsudvalget hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.
§ 10
Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres, hvis 2/3 af de stemmeberettigede på
generalforsamlingen stemmer for. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af
dagsordenen til generalforsamlingen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.
§ 11
Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter to på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, hvis mindst 2/3 af de
fremmødte,stemmeberettigede stemmer for det.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver ungdomsarbejdet i lokalområdet
efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
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§ 12
Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling
den 25. november 1999.
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen d. 27. februar 2001.
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2002.
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen d. 26. februar 2008.
Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen d. 23. februar 2015.
Dirigentens underskrift:
Sign.:
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