VEDTÆGTER
For
Rindum Sogne- og Ungdomsforening
§ 1.
Foreningens navn er Rindum Sogne- og Ungdomsforening.
Foreningen er stiftet den 26. juni 1972.
Hjemstedskommune er Ringkøbing kommune.
§ 2.
Det er foreningens formål ved idræt, folkelig og kristelig oplysning samt andet kulturelt
arbejde, at støtte et frit arbejde til medlemmernes gavn og udvikling.
§ 3.
Stk. 1

Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig dette formål.

Stk. 2

Medlemmerne har pligt til at underkaste sig ledelsens bestemmelser, ligesom man
er pligtig til at rette sig efter de love, foreningen som medlem af en organisation er
underkastet.
§ 4.

Stk. 1

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der har fuldmagt til at træffe alle
dispositioner foreningen vedrørende, dog skal spørgsmål vedrørende køb og salg
af fast ejendom samt pantsætning heraf godkendes af en generalforsamling.
Hovedbestyrelsen fastsætter kontingent for de forskellige aktiviteter.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær, samt formanden for de
af foreningen nedsatte udvalg, og formanden for bestyrelsen af ungdomsklubben.
Hovedbestyrelsens medlemsantal vil således afhænge af antallet af udvalg.

Stk. 3

Formand, næstformand, kasserer og sekretær, der skal være fyldt 20 år, udgør
forretningsudvalget.

Stk. 4

Foreningen består af følgende udvalg:
fodboldudvalg
håndboldudvalg
gymnastikudvalg
badmintonudvalg
festudvalg
ungdomsklubudvalg
P.R. udvalg

§ 5.
Stk. 1

Valgene til hovedbestyrelsen sker på følgende måde:
På generalforsamlingen vælges formand, kasserer og sekretær samt suppleanter
for kasserer og sekretær ved skriftlig afstemning og ved simpelt flertal.
Formanden vælges for 1 år ad gangen. Sekretær og kasserer vælges for 2 år ad
gangen, således de afgår på skift hvertandet år, første gang ved lodtrækning.
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Ved indtrædelse i bestyrelsen sidder
disse perioden ud. Suppleant for formanden (næstformanden) vælges af
bestyrelsens midte.

Stk. 2

Udvalgsmedlemmerne vælges ligeledes på generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, gerne med indstilling fra de respektive udvalg, første år afgår den mindste
del ved lodtrækning.
Udvalgene vælger selv sin formand, der indtræder som medlem af
hovedbestyrelsen, idet dog klubudvalget er repræsenteret i hovedbestyrelsen af
formanden for foreningens ungdomsklub.
Klubudvalget består af 5 medlemmer.
Klubudvalget arbejder indenfor rammerne af bestemmelser om ungdomsklubber i
lov om Fritidsundervisning m.v. – at samle unge mellem 14 og 18 år til virksomhed
og samvær i deres fritid.
Ingen i ungdomsklubben ansat kan være med i Hovedbestyrelsen.

Stk. 3

2 revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, som på skrift er på
valg hvertandet år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisorer må ikke have
andre hverv indenfor hovedbestyrelsen eller udvalg.

§ 6.
Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære
generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen med 3 ugers varsel i den lokale
presse, og afholdes hvert år i februar/marts måned.
Indkomne forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden og regnskab ligger til gennemsyn 1 uge før generalforsamlingen hos
kassereren.

Stk. 2

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som er fyldt 16 år, og som
har været medlem af foreningen mindst 30 dage.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig
begæring herom med angivelse af de emner, man ønsker at behandle.

Stk. 4

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 5

Generalforsamlingen kan kun behandle en sag, såfremt denne skriftligt er meddelt
hovedbestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen finder sted.

Stk. 6

Lovforslag og lovændringer skal behandles på 2 generalforsamlinger, der afholdes
med mindst 8 dages mellemrum.

Stk. 7

Til vedtægtsændringer kræves, at ¾ af de fremmødte stemmer derfor.

Stk. 8

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen,
til at lede forhandlingerne.
Beslutninger vedtages med almindelig stemmeflerhed.
Dirigenten bestemmer afstemningsmoden (rækkefølge og procedure). Skriftlig
afstemning skal finde sted, når mindst 2 medlemmer forlanger det.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som dirigenten
underskriver.
§ 7.

Ved den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af ordstyrer.
Formanden aflægger beretning.
Udvalgsformændene aflægger beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af udvalgsmedlemmer.
Valg af revisorer og suppleanter.
Evt.
§ 8.

Stk. 1

Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøde så ofte, han finder det nødvendigt,
eller når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 2

Afgørelse af sager, der forelægges hovedbestyrelsen, træffes ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede,
heriblandt formand eller sekretær.
I uopsættelige tilfælde kan formanden træffe en foreløbig afgørelse. I et sådant
tilfælde har formanden pligt til at sammenkalde bestyrelsen for at gøre rede for sin
afgørelse.
§ 9.

Stk. 1

Kassereren lader opkræve kontingent. Kassereren fører en fortegnelse over
medlemmerne, fører foreningens regnskab, foretager de nødvendige udbetalinger
samt forlægger regnskabet for de to, af generalforsamlingen, valgte revisorer,
således at regnskabet kan revideres inden det forelægges generalforsamlingen.

Stk. 2

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3

Kassereren fører protokol over foreningens inventar.
Fortegnelsen afsluttes hvert regnskabsår.

§ 10.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol over hovedbestyrelsesmøder, generalforsamlinger
m.m. Protokollen underskrives efter hvert mødes afholdelse af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren forestår i øvrigt foreningens korrespondance og andet
kontorarbejde, herunder førelse af en protokol over foreningens hæderstegn,
mesterskabsnåle, pokaler og andre præmier.
§ 11.
Ingen i foreningen hæfter personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke
foreningen alene hæfter med den respektive formue.

§ 12.
Foreningen kan opløses, når det vedtages på to lovligt indvarslede generalforsamlinger, der
afholdes med mindst 14 dags mellemrum, og når mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor.
Såfremt foreningen opløses, skal eventuel formue fordeles efter generalforsamlingens
bestemmelser, dog således at den anvendes til fremme af arbejdet blandt unge i Rindum.
§ 13.
Udvalgene
Stk. 1

Til at være hovedbestyrelsen behjælpelig med at lede foreningen vælger deltagerne
i hver af de aktiviteter, der udøves indenfor foreningen, et udvalg bestående af
mindst 3 medlemmer, der så forestår den aktivitet de er valgt for.

Stk. 2

Udvalgene afholder hver for sig de fornødne møder til behandling af alle de
spørgsmål, der vedrører udvalget og den aktivitet udvalget står for.
Der skal i foreningens arbejde tilstræbes den størst mulige åbenhed. I konsekvens
heraf må det være naturligt, at formanden underrettes, når de forskellige udvalg
holder møder.

Stk. 3

Udvalgene arbejder selvstændigt under ansvar overfor hovedbestyrelsen,
dog skal alle økonomiske spørgsmål samt spørgsmål, der er af fælles interesse for
hele foreningen, f. eks. programlægning, forelægges hovedbestyrelsen til endelig
afgørelse. Det forudsættes at hovedbestyrelsen foretager en hurtig behandling af
indkomne sager, således at udvalgene ikke hæmmes i deres arbejde.

Stk. 4

Udtræder et medlem af et udvalg på grund af bortrejse eller en anden gyldig grund,
supplerer udvalget sig selv indtil næste generalforsamling.

Stk. 5

Udvalgene foretager selv det fornødne angående afholdelse af øvelser,
konkurrencer samt engagementer, der kræves af den aktivitet udvalget står for,
såsom tilmelding og tilrettelæggelse af turnering m.m.

Stk. 6

Hvert udvalg fører selv en fortegnelse over turneringer, stævner, deltagelse i
repræsentative engagementer og konkurrencer m.m. Desuden er udvalgene selv
ansvarlige for tilsigelser og indsendelser af holdskemaer m.m. til de respektive
unioner.

Stk. 7

Udvalgene kan bortvise et af sine medlemmer, når særlige forhold giver anledning
dertil. Sagen skal forelægges hovedbestyrelsen, som så træffer bestemmelser om
eventuel eksklusion.

Revideret maj 1987

På generalforsamlingen den 11. maj 1992 blev følgende vedtaget:
§ 6 stk.1 – 4. linie: april/maj måned ÆNDRES TIL februar/marts måned
§ 9 stk. 2:
Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts ÆNDRES TIL
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Underskrevet
(Erik Bæk Knudsen – dirigent)

