LOVE FOR
VIND IDRÆTSFORENING
§1
Foreningens navn er VIND IDRÆTSFORENING, som kan forkortes Vind I.F. Foreningen er hjemmehørende i
Trehøje Kommune.
§2
Foreningens formål er at udvikle fællesskabet på tværs af alle aldersgrupper, gennem sportslige og andre
kulturelle aktiviteter.
§3
Foreningen kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende hovedbestyrelse finder
behov for.
§4
Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens formål og bestemmelser. Optagelse i
foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Man er først medlem, når kontingent er
betalt. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningens hovedkasserer
§5
En enig bestyrelse kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det eller de
udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.
§6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling sker ved annoncering i dagspressen
mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal
være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal indeholde
følgende:
1. valg af dirigent
2. beretning
3. regnskab
4. indkomne forslag

5. valg af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
samt suppleanter
6. valg af revisor og revisorsuppleant
7. eventuelt

A11e valg skal være skriftlige og i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger
tages ved relativ stemmeflertal, med undtagelse af lovændringer, hvortil der kræves mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede. Generalforsam1ingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte stemmeberettigede.
§7
Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer under 15 år. Valgbare
til forretningsudvalget dog først når de er fyldt 18 år.
§8
Ekstraordinær generalforsam1ing skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive stiller
skriftlig motiveret krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet
herom er modtaget. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§9
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer, alle valgt for en 2-årig periode. Foreningen tegnes af
forretningsudvalget. Bestyrelsen består af et forretningsudvalg (formand, kasserer og sekretær) samt
udvalgsmedlemmer for de enkelte udvalg, der indgår som medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, hvis 5 medlemmer, heraf 2 fra forretningsudvalget, og 1 fra hhv. gymnastik- og
fodboldudvalget er til stede. På bestyrelsesmøder deltager forretningsudvalget, 1-2 medlemmer fra hhv.
fodbold- og gymnastikudvalg og teater- og billardudvalg deltager hver med en deltager efter behov. Ved evt.
afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. På
generalforsamlingen vælges skiftevis 2 og 1 til forretningsudvalget, første gang ved lodtrækning. Endvidere
vælges følgende udvalg for en 2-årig periode:
gymnastik- og folkedanserudvalget :
billard- og bordtennisudvalget :
fodboldudvalget :
teaterudvalget :

5 medlemmer
3 medlemmer
5 medlemmer
3 medlemmer

Forretningsudvalget og gymnastikudvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Øvrige
udvalg fordeler opgaverne imellem sig uden en decideret konstituering. Kassereropgaven varetages af en
fælleskasserer for hele foreningen. Bestyrelsen vælger blandt udvalgsformændene en næstformand, som
samtidig er suppleant for forretningsudvalget. Til udvalg med 3 medlemmer vælges der skiftevis 1 og 2
medlemmer, og til udvalg med 5 medlemmer vælges der skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang ved
lodtrækning. Ved eventuel udtræde af bestyrelse/udvalg sikrer øvrige medlemmer, at der tiltræder et nyt
medlem, alternativt arbejder man videre med beskåret bestyrelse/udvalg indtil næste valg. Der kan vælges
suppleanter, som vælges for en 1-årig periode. Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen og udvalg ved et
bestyrelses/udvalgsmedlems fravær, som forventes at vare i mere end 1 måned. Endelig vælges for en 2-årig
periode 2 revisorer. Heraf afgår 1 hvert år, første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges en
revisorsuppleant.
§ 10
Udvalgene kan på medlemsmøder vælge spi1leudvalg m.v., samt nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.
Udvalgene er pligtige til hvert år at forelægge budget og regnskab til godkendelse i bestyrelsen. I øvrigt er
udvalgene frit sti1let med hensyn til ansættelse af instruktører, trænere og ledere. Udvalgsrepræsentanterne er
pligtige til på bestyrelsesmøderne at give grundig orientering om arbejdet i de respektive udvalg.
§11
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§ 12
Ændring af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af
de tilstedeværende stemmer derfor.
§ 13
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger,
med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens
beslutning, som dog skal gå til almennyttige formål.
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Således ændret på generalforsamlingen i Landsbycenter Vind, onsdag den 22. februar 2012

