
Vedtægter for IK. Frem Sønderup-Suldrup. 

§1. 

Idrætsklubbens navn er IK FREM Sønderup Suldrup. Klubben har hjemsted i Rebild kommune.  

§ 2. 

Klubbens formål er gennem frivilligt foreningsarbejde at fremme idrætten i området samt medvirke til 

andet kulturelt samarbejde.  

§ 3. 

Klubben er tilsluttet DIF og DGI.  

§ 4. 

Enhver, som tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem. Hovedbestyrelsen kan udelukke 

ethvert medlem, der modarbejder foreningen og dennes formål. Udelukkelsen kan af det udelukkede 

medlem indankes for foreningens højeste myndighed: Generalforsamlingen.  

§ 5. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes i marts måned. Indkaldelsen sker 

via mail registreret i conventus og via klubbens hjemmeside og ved opslag i klubbens lokaler senest 14. 

dage før generalforsamlingens afholdelse.  Forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende.  

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Forelæggelse af forretningsorden for aktivitetsudvalg. 

6. Valg af formand, næstformand og kasserer for 2 år.  

7. Valg af suppleant hvert år for 2 år.  

8. Valg af 1 revisor for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år.  

9. Årets Olfert.  

10.  Eventuelt.  
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Valg af formand, næstformand og kasserer sker skriftligt, hvis mindst en deltager på generalforsamlingen 

kræver det. Alle valg og afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Stemmeberettiget er medlemmer over 14 

år. Valgbare er aktive medlemmer fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der vælges 1 revisor 

hvert år.  

§ 6. 

Hovedbestyrelsen består af den på generalforsamlingen valgte formand, næstformand og kasserer samt 

formændene i aktivitetsudvalgene. Formanden afgår på lige årstal, næstformand og kasserer afgår på ulige 

årstal.  

§ 7. 

Nye idrætsgrene kan optages som afdeling, såfremt den fornødne interesse er til stede. Afdelingen 

nedsætter selv aktivitetsudvalg til varetagelse af løsningen af de tilhørende opgaver. Hvert år umiddelbart 

forud for den ordinære generalforsamling, dog senest 14 dage før, afholdes afdelingsmøde i 

aktivitetsudvalgene. Stemmeberettigede til udvalgene er medlemmer over 14 år. Valgbare er medlemmer 

over 16 år. Indkaldelse sker ved annoncering på klubbens hjemmeside og/eller ved opslag ved klubbens 

lokaler, samt via conventus til klubbens medlemmer. 

Dagsorden skal omfatte: 

1. Valg af dirigent.  

2. Udvalgsformandens beretning.  

3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab og budget.  

4. Valg af udvalgsmedlemmer for 2 år.  

5. Valg af suppleant for 2 år.  

6. Valg af medlem til IK. Frems Venner for 2 år (Fodbold, badminton og gymnastik på ulige 

årstal, håndbold og tennis på lige årstal). 

Udvalgene konstituerer sig selv. Et udvalg skal bestå af mindst 3 medlemmer, disse afgår på skift hvert 

andet år. Udvalgene har revisor til fælles med hovedbestyrelsen. Forslag til afdelingsmødet skal skriftligt 

være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Forslag der har betydning for hovedforeningen, kan på 

afdelingsmødet kun tages til efterretning, da kun generalforsamlingen kan godkende disse.  

Udvalgene er ansvarlige over for hovedbestyrelsen for så vidt angår overholdelse af de fremlagte 

budgetter. Udvalgene kan føre selvstændigt regnskab over afholdte indtægter og udgifter. Disse forelægges 

jævnligt for hovedkassereren. Intet udvalg kan disponere frit, hvis det er forbundet med udgifter, der ikke 

er medtaget i budgettet. Sådanne tilfælde skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.  
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De enkelte udvalg skal i videst mulig udstrækning sørge for, at afdelingens økonomi kan hvile i sig selv. Hvis 

dette ikke er muligt, skal udvalget omgående i samarbejde med hovedbestyrelsen søge at finde mulighed 

herfor. Udvalgene skal endvidere udfærdige og ajourføre medlemslister indeholdende navn, bopæl, 

fødselsdato og år samt evt. CPR-nr. Hvert udvalg skal aflevere en ajourført medlemsliste til 

hovedbestyrelsen senest den 1. februar hvert år.  

§ 8. 

Det årlige grundkontingent fastsættes hvert år i forretningsordenen, der godkendes af generalforsamlingen 

§ 9. 

Den daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer. 

Formand og kasserer har tegningsret.  

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden, næstformanden eller kassereren 

tegner foreningen sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden tegner foreningen sammen med kassereren eller sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer, 

næstformanden eller kassereren tegner hver for sig foreningen sammen med to bestyrelsesmedlemmer 

 Bestyrelsen afholder møde mindst en gang om måneden, hvor udvalgenes repræsentant har pligt til at 

afgive referat af det skete i den forløbne periode. Hovedbestyrelsen er i alle anliggender øverste 

myndighed efter generalforsamlingen.  

§ 10. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen eller mindst 20 stemmeberettigede 

medlemmer stiller et skriftligt og motiveret krav herom. For indvarsling og beslutningsdygtighed gælder 

samme regler som for ordinære generalforsamlinger.  

§ 11. 

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen og ved skriftlig afstemning. Til godkendelse 

kræves 2/3 af de afgivne stemmer.  

§ 12. 

Beslutning om klubbens opløsning kræver, at beslutningen skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer 

ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 måneds og højst 3 måneders 

mellemrum. Mulige aktiver tilfalder et kulturelt formål, der bestemmes på den sidst afholdte 

generalforsamling.  
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§ 13. 

 

Hvert år uddeles ” Årets Olfert” til en leder eller anden person, som har udført et stort uegennyttigt arbejde 

for klubben. Uddelingen foretages ved generalforsamlingen, hvis ikke andet aftales. Bringes flere i forslag 

foretages skriftlig afstemning.  

 

Foranstående vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2015 

 

……………....      ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dato.                       Underskrift.  

 

    

 

   

 

IK Frem Hovedsponsor 

 


