Januar 2015

Vedtægter for Lumby Idrætsforening af 88
§ 1: Foreningens navn er: Lumby Idrætsforening af 88. Foreningens hjemsted er Lumby i
Odense Kommune. Foreningen er stiftet den 25. februar 1988.
§ 2: Foreningen har til formål at give sine medlemmer lejlighed til at udvikle færdigheder i
boldspil og idræt. Desuden skal der gives børn og unge under 25 år muligheder for
virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrene i deres fritid.
§ 3: Foreningen har desuden det formål, at alle medlemmer (uanset evner inden for den
valgte idrætsgren) behandles ligeværdigt og opnår ligeværdige forhold. Dette formål skal
efterleves af alle ledere, trænere og bestyrelsen, og punktet vægtes særligt tungt i arbejdet
med børn og unge.
§ 4: Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Kun aktive medlemmer kan
deltage i øvelserne. For at opnå retten til at deltage i øvelserne i en idrætsgren i
foreningen betales kontingent for den idrætsgren, man tilmelder sig. Kontingent for én
idrætsgren giver således ret til at dyrke denne og kun denne idrætsgren i foreningens regi.
§ 5: Alle passive og aktive medlemmer over 16 år (uanset hvilken idrætsgren medlemmet
er aktivt inden for) har stemmeret til såvel ordinære som ekstraordinære
generalforsamlinger i foreningens regi. Stemmeretten bortfalder dog ved
kontingentrestancer på 3 måneder eller mere – regnet fra 1. opkrævning. Stemmeretten
kan ikke videregives til anden person.
§ 6: Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte
en person medlemskab af klubben, og i så fald skal dette meddeles vedkommende
skriftligt.
§ 7: Udmeldelse kan kun ske skriftligt. Henvendelsen skal være bestyrelsen i hænde
senest den 20. i måneden og udmeldelsen træder i kraft fra den førstkommende 1. i
måneden. Ingen medlemmer med restancer kan udmelde sig af foreningen. Medlemmer
har pligt til at meddele kassereren flytning og lignende forhold.
§ 8: Kontingenter fastsættes af bestyrelsen, og kontingenter for det pågældende år
oplyses medlemmerne senest 1 måned før turneringsstart eller seneste tilmeldingsfrist.
§ 9: Bestyrelsen er berettiget til at tildele et medlem delvis eller helt kontingentfritagelse.
Dette kan dog kun ske ved særlige omstændigheder, som fx frivilligt arbejde i foreningen,
eller helt særlige personlige hensyn. Bestyrelsesmedlemmerne er fritaget for betaling af
kontingent for deltagelse i foreningens aktiviteter, og bestyrelsesmedlemmer er således
altid medlemmer af foreningen.
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§ 10: Bestyrelsen har det sportslige og økonomiske ansvar for foreningen. Foreningens
bestyrelse består af 8 personer & 2 suppleanter.
-En foreningsformand, som skal varetage alle aktive idrætsgrene i foreningen. Formanden
repræsenterer til en hver tid foreningen udadtil, medmindre dette afgives til en anden i
bestyrelsen.
-En næstformand, som skal støtte formanden og resten af bestyrelsesmedlemmerne i
deres arbejde for foreningen. Næstformanden fungerer også som suppleant til formandens
post, såfremt formanden i en længere periode ikke har mulighed for at varetage
formandens pligter. Hvis formanden vælger at gå af, varetager næstformanden dennes
pligter indtil klubbens medlemmer vælger en ny formand på en ekstraordinær
generalforsamling, der indkaldes senest 30 dage efter, at formanden er gået af.
-En kasserer, som varetager klubbens regnskabsmæssige pligter og sørger for
opkrævningen af kontingenter.
-En ungdomsformand, som varetager de til ungdomsafdelingen i fodbold hørende
opgaver.
-En seniorformand, som varetager de til seniorafdelingen i fodbold hørende opgaver.
-En sekretær, som fører protokol og referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
-En formand for badminton og gymnastik der varetager opgaverne inden for disse
afdelinger.
-En formand for dart.
§ 10 b. Foreningen tegnes af formanden og kasserer. Ved udgifter på mere end 10.000 kr.
skal det godkendes af hele bestyrelsen.
§ 11: Foreningens bestyrelse vælges af foreningens medlemmer. Dette sker ved den
årlige generalforsamling i januar, eller, hvis det ønskes af bestyrelsen, ved en
ekstraordinær generalforsamling. For alle valg til bestyrelsen gælder det, at der skal
afholdes hemmelig skriftlig afstemning, såfremt der er mere end én kandidat til en post.
De i § 10 beskrevne bestyrelsesposter er alle valgt for toårige perioder. Forlader et
medlem bestyrelsen, indsættes en suppleant. Hvis en suppleant ikke findes, kan
bestyrelsen fortsætte med den pågældende post ubesat, såfremt bestyrelsen stadig består
af mindst fem personer, hvoraf formands- og kassererposterne skal være besat – ellers
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Skiftevis er således på valg. Det ene år: Formand, ungdomsformand og sekretær. Det
andet år: Næstformand, kasserer, seniorformand, dartformand og formanden for
gymnastik og badminton.
Der vælges for ét år af gangen to suppleanter.
Der vælges 2 revisorer for en 2. årige periode.
De vælges skiftevis lige og ulige år.
I år 2015 vælges der 1 revisor for en 1. periode.
Der vælges for ét år af gangen én revisorsuppleant.
§ 12: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst én uges varsel, og
bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er mødt. Ønsker et andet
bestyrelsesmedlem indkaldt til bestyrelsesmøde, meddeles dette formanden, som har pligt
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til inden for én måned at sørge for, at bestyrelsesmødet er afholdt. Formanden leder
bestyrelsesmøderne. Formanden har ansvaret for foreningens korrespondance og træffer
om fornødent afgørelser i hastesager. Bestyrelsen skal derefter informeres om sådanne
beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller
formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen har det sportslige og økonomiske ansvar for foreningen.
§ 13: Kassereren lader kontingenter opkræve og besørger foreningens regnskab
forsvarligt ført under den øvrige bestyrelses ansvar, samt fører en fortegnelse over
medlemmerne. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på den årlige ordinære
generalforsamling.
Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Regnskaber tilstilles revisorerne
senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 14: Sekretæren fører forhandlingsprotokol over møder og generalforsamlinger og sørger
for, at de udsendte skrivelser bliver kopieret og ordnet i mapper. Ligeledes fører
sekretæren en liste over foreningens inventar. På bestyrelsesmøderne fremlægger
sekretæren referatet fra sidste bestyrelsesmødet, og dette godkendes eller forkastes af
bestyrelsen. Ved forkastelse udarbejder sekretæren et nyt til næste bestyrelsesmøde.
§ 15: Foreningens vedtægter kan alene ændres ved flertalsafgørelse på enten en ordinær
eller på en ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal
bestyrelsen have i hænde senest 8 dage inden en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Bestyrelsen kan selv foreslå vedtægtsændringer, og i så fald skal dette
punkt fremtræde på den offentliggjorte dagsorden
§ 16: Hvert år i januar afholdes ordinær generalforsamling. Der indkaldes via Lumby IF 88
hjemmeside. Og de medlemmer der er tilmeldt klubbens nyhedsbrev får en mail herom , til
såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling og med mindst 14 dages varsel. Ved
indkaldelsen angives dagsorden som; ”Ifølge foreningens vedtægter”, hvis ikke andet er
tilfældet.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed inden for foreningen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Vedtægtsændringer (optræder kun på dagsordnen hvis der er forslag om
sådanne)
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse (se § 10 & 11)
7. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
afholdes.
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§ 17: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, såfremt mindst 25 medlemmer af foreningen skriftligt, og
med angivelse af dagsorden, ønsker det. Bestyrelsen skal afholde generalforsamling
senest 30 dage efter modtagelse af dagsorden.
§ 18: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det medlemstal, der er mødt 15
minutter efter den fastsatte tid for afholdelsen. Alle sager afgøres ved almindeligt (absolut)
stemmeflertal.
§ 19: Bestyrelsen varetager alle former for samarbejde med kommune, andre foreninger
osv. Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at være loyal over for foreningen og arbejde
for dens fremme og levedygtighed. Ønsker et flertal i bestyrelsen et bestyrelsesmedlem
ekskluderet af foreningen med begrundelse i illoyalitet i forhold til foreningens virke eller i
forhold til bestyrelsesmedlemmets opgaveløsning i forbindelse med medlemmets post i
bestyrelsen, skal dette vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.
§ 20: Bestyrelsen kan indstille medlemmer, der har optrådt illoyalt i forhold til foreningen til
eksklusion fra foreningen, hvis der i bestyrelsen findes et flertal derfor. Illoyale handlinger
kan være fx: Stærk utilbørlig optræden i forbindelse med foreningens aktiviteter,
udokumenterede/usande beskyldninger om andre medlemmers illoyalitet eller
retsmæssige handlen, manglende overholdelse af aftalte betalingsbetingelser i forbindelse
med kontingent eller anden restance. Efter en indstilling om eksklusion, vil medlemmet
ikke kunne deltage i foreningens aktiviteter, men eksklusionen bliver først endelig ved en
generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær).
§ 21: Et medlem som er indstillet til eksklusion kan fri tale sin sag ved
generalforsamlingen, når dette punkt behandles. Vedtager generalforsamlingen
eksklusionen kan personen ikke optages i foreningen igen før tidligst 3 år senere.
§ 22: Lumby Idrætsforening af 88 er medlem af FBU og SIKO og er i den anledning
forpligtet til at underkaste sig disses vedtagne love og vedtægter.
§ 23: Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling. Foreningen kan ikke opløses med mindre mindst 75 % af
foreningens stemmeberettiget medlemmer har givet møde, og 80 % af disse stemmer for
foreningens opløsning.
Møder ikke foranstående medlemsandel op, eller der ikke er en stemmeandel derudaf på
80 % stemmer for opløsning, indkaldes til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig
uanset det mødte antal medlemmer, når 80 % af de mødte stemmer for foreningens
nedlæggelse. Foreningens eventuelle formue overdrages da til foreninger, der udfører
børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.
Denne § kan kun forandres på den i samme angivne måde.
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