VEDTÆGTER FOR IF32 LIVSLANG IDRÆT
§ 1 NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er IF32 Livslang Idræt og hjemmehørende i Glostrup Kommune.
Foreningen er stiftet den 12.12.2004.
§ 2 FORMÅL.
Foreningen har til formål at skabe nogle tilpassede motions-/idræts- og kulturtilbud for såvel idrætsvante, som
mindre idrætsvante personer.
Mangfoldigheden og det tværidrætslige skal være fundamentet i foreningens tilbud til medlemmerne.
Foreningen skal motivere medlemmerne til at deltage i det forpligtende fællesskab.
§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATION.
Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI), og herigennem medlem af Danmarks
Idrætsforbund (DIF). Foreningen er tilsluttet Københavns Firma Sport (KSF), der er medlem af Dansk Firma
Idrætsforbund.
Lokalt er foreningen medlem af Formandskabet i IF32`s Hovedforening, og herigennem medlem af
Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger (GSI).
§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
Foreningen optager alle, der anerkender foreningens vedtægter.
Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og år, samt telefon og evt. e-mail.
§ 5 KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent.
§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 3/4 af de fremmødte stemmer til fordel for en vedtægtsændring.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal, og indkaldes med mindst 21 dages varsel ved
opslag i IF32´s klubhus, Stadionvej 85, 2600 Glostrup, foreningens hjemmeside samt e-mail til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden, senest 14 dage
inden generalforsamlingen.
Kun medlemmer, der har mindst 2 måneders anciennitet, og ikke er i restance, har stemmeret på
generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning over det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse over det forløbne år.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige årstal.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige årstal.
9. Valg af 2 revisorer for 1 år.
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
11. Eventuelt.
§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
1/4 af foreningens medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne.
For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling, skal mindst 3/4 af underskriverne være til
stede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat
bestyrelsen.
På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun behandles den (de) begærede sager.
Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal følge § 6 i vedtægterne.

§ 8 BESTYRELSE.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der vælges 3
bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Desuden vælges hvert år 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
§ 9 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over
bestyrelses møder og øvrige forhandlinger, føres der referat. Foreningen tegnes af formanden.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at
formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret (01.01. - 31.12.)
§ 10 REVISION.
Revisorerne skal mindst 1 gang om året gennemgå og påtegne regnskab og påse, at beholdningen er til
stede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabsmaterialet og beholdninger.
§ 11 UDMELDELSE.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem og gælder fra udgangen af den måned,
hvor udmeldelsen finder sted, dog på betingelse af, at det pågældende medlem har betalt kontingent frem
til den dag, hvor udmeldelsen har virkning.
§ 12 EKSKLUSION.
Eksklusion af medlemmer kan ske når vedkommende ikke retter sig efter foreningens vedtægter eller
Ved ukammeratlig optræden søger at skade foreningens interesser. Eksklusion foretages
af generalforsamlingen, og skal behandles som et særligt punkt på dagsordenen. Det medlem, der
foreslås ekskluderet, har adgang til generalforsamlingen og skal underrettes pr. mail.
Beslutningen skal vedtages med samme majoritet, som ved en vedtægtsændring.
§ 13 OPLØSNING.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af
de afgivne stemmer, er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke
er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af opløsning, skal den formue der er i behold båndlægges hos IF 32`s hovedafdeling i 5 år og kan
kun frigives, til en evt. nydannelse af den opløste forening. Efter 5 år tilfalder midlerne IF32`s Hovedforening.
Vedtægterne blev vedtaget på generalforsamling den 12.12. 2004
Ændret på den ordinære generalforsamling den 15.02. 2012
Ændret på den ordinære generalforsamling den 25.02. 2015
Ændret på den ordinære generalforsamling den 03.03. 2017
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