
Vedtægter for Lund Idrætsforening 

 

§1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er “Lund Idrætsforening”, og har hjemsted i Horsens Kommune.  

 

§2 Foreningens formål 

Det er foreningens formål at fremme sportsaktiviteter hos alle interesserede. Dette 
søges nået gennem alle former for idræt, som foreningen ved hjælp af udvalg magter 
at organisere. Foreningen ønsker ligeledes at markerer sig stærkt i lokalområdet i 
Lund, samt styrke kammeratskabet mellem foreningens medlemmer. Endvidere er det 
afgørende for Lund Idrætsforening at være rummelig, dyrke sociale aktiviteter og 
dermed tilbyde sine medlemmer mere end ”bare” at dyrke idræt.  

 

§3 Medlemmer 

I foreningen kan optages enhver person bosiddende i Danmark, og som er villig til at 
respektere foreningens formål. Foreningen optager både aktive og passive 
medlemmer. Indmeldelse sker ved registrering på foreningens hjemmeside. På alle 
aktive medlemmer registreres navn, adresse, fødselsdato, telefonnr. samt mail-
adresse. Det er medlemmets forpligtelse at berette om evt. ændringer af 
overstående.   

Optagelse af umyndige som medlem af foreningen kræver tillige samtykke fra 
forældre/værge.  

Passivt medlem regnes for støttemedlem og udstedes til personer, som ønsker at 
støtte foreningen økonomisk. Passivt medlemskab udstedes via hjemmesiden, til 
personer som ønsker at støtte foreningen økonomisk. Man anses herefter som 
værende støttemedlem med lige adgang til generalforsamling mv. som andre 
medlemmer.  

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller via foreningens hjemmeside. 
Forudbetalt kontingent refunderes ikke.  

 

§4 Kontingent 

Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. I tilfælde af 
oprettelse af nye hold/aktiviteter i løbet af året, kan kontingentet fastsættes af det 
pågældende udvalg/bestyrelsen frem til næste generalforsamling.  

Kontingentet giver ikke ret til at deltage i alle idrætsgrene under Lund Idrætsforening, 
men kun for det hold som det pågældende kontingent dækker.  



Sker indmeldelsen midt i en kontingentperiode betales kun et startkontingent 
svarende til den resterende del af perioden.  

Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.  

§5 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling 
afholdes hvert år i februar måned.  

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal foregå 
ved opslag på foreningens aktuelle medier og kommunikationsplatforme, samt 
udsendelse af e-mail til samtlige medlemmer.  

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:  

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens og udvalgsformændenes årsberetning, med årets vigtige 

begivenheder og beslutninger.  
3. Kasseren aflægger regnskab.  
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse: 

a. Formand vælges på ulige år. 
b. Kasserer vælges på lige år. 
c. Bestyrelsesmedlem 3, 5, 7, 9 vælges på ulige år.  
d. Bestyrelsesmedlem 4, 6, 8 vælges på lige år. 

6. Valg af udvalgsformænd og udvalg.  
7. Valg af revisor og suppleant. 
8. Eventuelt.  

Eventuelle forslag i henhold til pkt. 4 skal fremsendes skriftlig og være formanden i 
hænde senest 7 dage forud for generalforsamlingen. 

Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 18 år, samt 
bestyrelsesmedlemmer. Aktive og passive medlemmer under 18 år kan repræsenteres 
af en forælder med dertilhørende stemmeret. Man kategoriseres som aktivt medlem, 
hvis man har været medlem i minimum 3 måneder i løbet af et kalenderår eller står 
som aktiv i foreningens medlemskartotek.  

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Er en person aktivt medlem samt 
siddende i bestyrelsen har personen kun én stemme. Er en person aktivt medlem i én 
eller flere idrætsgrene, har personen stadig kun én stemme. Alle afstemninger afgøres 
ved simpelt flertal. Afstemninger til bestyrelsesposter skal foregå skriftligt, hvis blot et 
medlem ønsker det.  

I tilfælde af en pandemi eller andre ekstraordinære begivenheder, som kan forhindre 
fysisk forsamling, kan generalforsamlingen afholdes online ud fra alle gældende 
vedtægter, hvis 2/3 af bestyrelsen er for forslaget. 

 

 



§6 Bestyrelsen 

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.  

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 til 7 menige 
bestyrelsesmedlemmer.  

Kun 2 bestyrelsesmedlemmer må være under 20 år og ingen under 16 år.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er 
ansvarlige for, at foreningens vedtægter overholdes og ingen uvedkommende deltager 
i foreningens sammenkomster.  

Bestyrelsen har ret til at ekskludere personer, der udviser utilbørlig optræden og/eller 
der er i kontingentrestance. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er 
beslutningsdygtig når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed på 
bestyrelsesmøder tæller formandens stemme for 2. 

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol, der altid skal føres 
på bestyrelsesmøder og ved generalforsamlingen. Endvidere skal der tilsendes alle 
bestyrelsesmedlemmer et referat, og beslutningsreferater skal lægges på 
hjemmesiden efter godkendelse.  

Bestyrelsen skal sikre at foreningens håndbog kan forefindes på hjemmesiden. 

Bestyrelsen skal sikre, at der forefindes et medlemskartotek. 

 

§7 Udvalg 

Alle idrætsaktiviteter i Lund Idrætsforening organiseres igennem udvalg. Fx Fodbold 
Ungdom, Fodbold Senior, Basketball, Gymnastik, Håndbold Ungdom, Håndbold Senior, 
Badminton m.fl.  

Udvalgsformændene vælges på generalforsamlingen for en 2årig periode. Et udvalg 
består af en formand og selvvalgt antal medlemmer, som formanden selv kan udpege.  

Valg som udvalgsformand giver ikke automatisk valg til bestyrelsen. Det er dog muligt 
at stille op og blive valgt til begge roller samtidig.  

Som udvalgsformand er man forpligtet til at referere til bestyrelsen.  

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte yderligere udvalg til særlige formål.  

 

§8 Foreningens økonomi 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.  
 



Regnskabet afsluttes og revideres før hver generalforsamling, hvor det fremlægges og 
godkendes. På bestyrelsens foranledning føres et let og overskueligt regnskab, som 
indeholder en resultatopgørelse på de enkelte afdelinger.  
 
Foreningens budget skal forelægges til generalforsamlingen til orientering.  
 
Foreningens drift skal økonomisk hvile i sig selv.  
 
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, der forvaltes på hensigtsmæssig 
måde, ligesom den skal drage omsorg for, at foreningens midler forøges ved 
indsætning af unødvendig stor kassebeholdning. Dens midler må ikke udlånes privat, 
men skal indsættes i et solidt pengeinstitut. 

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af foreningens formand, kassereren 
eller af bestyrelsen.  

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Hertil skal følge 
en dagsorden for den ønskede ekstraordinære generalforsamling.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel.  

 

§10 Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden og kasseren for bestyrelsen tilsammen eller ved en 
af disses fravær af formanden eller kasseren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold 
vedrørende Horsens Kommune.  

 

§11 Vedtægtsændringer 

Disse vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen. Til en vedtægtsændring 
kræves et simpelt flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer.  

 

§12 Foreningens opløsning 

Opløsning af foreningen skal vedtages med 4/5 stemmeflertal på to på hinanden 
lovligt indvarslede generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af 
foreningens opløsning, vil dens eventuelle formue være at anvende i velgørende 
øjemed.  

 


