
 

 

 

Vedtægter for Valby Idrætsforening (VIF) 
 

 
§ 1. Foreningens navn er Valby Idræts Forening.  

 Dens hjemsted er Københavns Kommune, Valby Bydel. 

 

§ 2. Foreningens formål er at give bydelens borgere mulighed for:  

- motion, leg og bevægelse i givende samvær med andre under inspirerende former.  

Foreningen er primært en gymnastikforening og sigter mod at der hvert forår afholdes en årlig 

gymnastikopvisning. 

 

§ 3. Foreningen er organisatorisk tilknyttet DGI Storkøbenhavn og DGF. 

 

§ 4. Foreningen tegnes af bestyrelsen. 

 stk. 1.  Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 personer.  

 stk. 2.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2- årig periode. To personer vælges i ulige år og tre 

  personer vælges i lige år. Suppleanter vælges for et år af gangen.  

 stk. 3.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer umiddelbart efter  

  generalforsamlingen er afviklet.  

 stk. 4. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.  

 stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.  

 stk. 6.  Valgbar til bestyrelse er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 16 år. 

 

§ 5. Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig 

 nærværende vedtægter. 

 

§ 6 

 stk. 1.  Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen 

frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.  

 stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan 

  anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Udelukkelse på grund af  

  kontingentrestance er inappellabel. 

 stk. 3. Om idømte karantæner eller eksklusioner afgives der indberetning til bestyrelsen, der tager 

stilling til, om udelukkelsen skal få konsekvenser for den pågældendes eventuelle deltagelse i 

foreningens eventuelle øvrige afdelinger/hold.  

 

§ 7. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontigentet og 

opkrævningstermin/-er herfor fastsættes af bestyrelsen. Kontingent for passive medlemmer fastsættes af 

bestyrelsen. 

 

§ 8. 

 stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes indenfor 

kalenderårets første 4 måneder og vasles via hjemmesiden, klubblad eller anden meddelelse til 

samtlige medlemmer, mindst 2 uger før afholdelsen.  

 stk. 2.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 

  dage før afholdelsen. 

 stk. 3. Alle medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af 

én forældre med dertil hørende stemmeret.  



 

 

 stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog 

kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne 

gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske.  

 stk. 5. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan ved fuldmagt afgive deres 

  stemme.  

 stk. 6.  Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. 

 stk. 7. Ved valg til bestyrelsen bestemmer dirigenten afstemningsmåden. På begæring af mindst et 

medlem skal der dog ske skriftlig afstemning.  

 

§ 10. Dagsorden for foreningens ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  

  1. Valg af dirigent og referent.  

  2. Aflæggelse af beretning.  

  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.  

  4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til efterretning. 

  5. Fastsættelse af kontingent 

  6. Behandling af indkomne forslag. 

  7. a. valg af bestyrelse i henhold til § 4. 

               b. valg af suppleanter.  

  8. a. valg af 2 bilagskontrollanter. 

               b. valg af bilagssuppleant.  

  9. Eventuelt. 

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt eller 

 når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom medforslag til dagsorden. 

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og 

 den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

 

§ 12. Foreningens regnskabsår går fra d. 1.januar til d. 31.december. Revisor indstiller regnskabet til  

  generalforsamlingen.   

 

§ 13. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 bilagskontrollanter og en 

bilagssuppleant. Revisoren gennemgår det samlede regnskab. Revisoren har til enhver tid adgang til at 

efterse regnskab og beholdninger. 

 

§ 14.  

 stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på en ekstraordinær generalforsamling, som 

  kun har foreningens nedlæggelse som tema, stemmer herfor.  

 stk. 2.  I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Valby Bydel. 

 

 

Vedtægter er oprindelig vedtaget d. 31. oktober 1999, revideret den 2. oktober 2003, den 20. maj 2006, den 

7. februar 2011 og senest 10. april 2016. 

 


