VEDTÆGTERNE
for

Vor Frue Idrætsforening

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. juni 1929 og ændret på de ordinære
generalforsamlinger den 25. februar 1988, 26. februar 1997, 24. februar 1999, 28. april 1999, 27. februar 2002,
27. februar 2008, 28. februar 2017, 27. februar 2018 samt 26. februar 2020.

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Vor Frue Idrætsforening, normalt forkortet VFI, stiftet den 16. juni 1929, og dens
hjemsted er Vor Frue, Roskilde Kommune.

§ 2 MÅL OG MIDLER
Foreningens formål er at samle medlemmerne til forskellig idræt samt andet folkeligt arbejde.

§ 3 MEDLEMSFORHOLD
Som medlem kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter. Medlemskabet
kan være enten som aktiv eller passiv.
Optagelse er gyldig når følgende betingelser er opfyldt:
•
•
•

kontingentet er indbetalt til foreningen. Medlemskab kan betales frem til den 15. januar i det
efterfølgende år
Når fødselsdato og adresse er fremsendt til VFI
Medlemmet ikke har øvrig gæld over for foreningen

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Bestyrelsen kan ekskludere eller idømme karantæne til medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens
formål. Et ekskluderet medlem kan få sin eksklusion afprøvet ved førstkommende generalforsamling eller
ekstraordinær generalforsamling. En afprøvning kræver en skriftlig motivation af et andet medlem, samt en
mundtlig fremlæggelse på generalforsamlingen af samme medlem. Ved evt. afstemning, gælder samme
stemmeregler som ved vedtægtsændringer.

§ 4 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og er for foreningens medlemmer
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel primært
ved fremsendelse af e-mail til det enkelte medlem. Sekundært ved opslag på sociale medier, samt fysisk
opslag i Vor Frue.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Fastlæggelse af antal stemmeberettigede
3. Bestyrelsens beretning
4. Udvalgenes beretninger
5. Det reviderede regnskab fremlægges
6. Præsentation af planerne for det kommende år
7. Budget for kommende år fremlægges til godkendelse
8. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til eventuelle vedtægtsændringer
9. Valg af formand på lige år og kasserer på ulige år
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
11.Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant
12.Eventuelt
Stemmeret har ethvert aktivt medlem, som er fyldt 14 år. Der kan stemmes ved personligt fremmøde.
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For at modtage valg til bestyrelsen skal kandidaten være aktivt medlem, være fyldt 18 år samt juridisk
myndig.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Alle afgørelser sker ved simpel stemmeflertal. Se dog §.9 vedrørende
vedtægtsændringer.
Hvis skriftlig afstemning forlanges af bare ét medlem, skal dette ske.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest og senest 3 måneder efter begæringens
fremsættelse og indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling

§ 5 BESTYRELSEN
Foreningens bestyrelse består af formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Alle valg gælder for 2 år, genvalg er muligt.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
For bestyrelsen vælges 2 suppleanter for 1 år.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær
tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med eventuel næstformand og sekretær, og nedsætter de for arbejdet
nødvendige ad hoc udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5a Kasserer
Kassereren indstilles af generalforsamlingen, eller Bestyrelsen, og godkendes af generalforsamlingen.
Kassereren sidder for 2 år og vælges på ulige år.
Kassererrollen er ikke en del af den siddende bestyrelse. Dog kan den person der bestrider kassererposten
samtidig være en del af bestyrelsen.

§ 6 UDVALG
Til at bistå bestyrelsen i det praktiske arbejde vælges hvert år af udøverne i de forskellige idrætsgrene et
udvalg for hver idrætsgren. Sammensætningen af udvalget for det kommende år indstilles over for
bestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetlægning.
Alle valg gælder for 1 år.
Bestyrelsen godkender udvalgene. Alle udvalg er til enhver tid ansvarlige overfor og underlagt bestyrelsen.
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§ 7 ØKONOMI
Forretningsgangene fastlægges af bestyrelsen, og håndteres primært af kassereren. Centrale informationer
såsom kontoplan placeres et sted, hvor udvalgene nemt kan tilgå dem.
§ 7a Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret, og følger de principper som bestyrelsen ønsker at følge. Principperne
skal altid holdes indenfor de juridiske rammer.
Regnskabet revideres af 2 revisorer.
§ 7b Budget
Budgettet følger kalenderåret.
Inden 15. januar fremsender udvalgene følgende information til kassereren:
1.
2.
3.

Udvalgets sammensætning for det kommende år
Aktivitetsoversigt, som overordnet beskriver hvad udvalget forventer at tilbyde i den kommende
sæson
Budget fordelt på udbudte aktiviteter inkl. kontingent pr aktivitet. Medlemskontingentet i de forskellige
idrætsgrene fastsættes af udvalgene bestyrelsen men dog i samråd med bestyrelsen udvalgene.

Budgettet fremlægges af kassereren på den ordinære generalforsamling.

§ 8 PROTOKOL
Over det på generalforsamlingen og på bestyrelsesmøderne passerede føres der en protokol, som for
generalforsamlingens vedkommende underskrives af dirigenten og protokolføreren, og for
bestyrelsesmødernes vedkommende af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER – OPLØSNING
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for.
Forslag til vedtægtsændringer - skal af hensyn til udsendelse til medlemmerne - være formanden skriftligt i
hænde senest 1. januar. Ved udsendelse forstås opslag og orientering via elektroniske medier
Skal foreningen opløses, kan dette kun ske, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders
mellemrum.
Eventuelle aktiver deponeres i Dansk Gymnastik og Idrætsforening Roskilde Amt og skal fordeles til
efterfølgende foreninger af lignende art i Vor Frue.
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