VEDTÆGTER
FOR
BOGØ IDRÆTSFORENING

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Bogø Idrætsforening (BIF), og den har hjemsted på Bogø i
Vordingborg Kommune. Foreningen består af et antal sportsafdelinger, hvis
udvalgs-formænd er medlemmer af hovedbestyrelsen (HB).

§ 2. Formål
Foreningens formål er, gennem idræt og andet socialt, kulturelt virke, at fremme den
enkeltes- og fællesskabets sundhed og trivsel, såvel fysisk som psykisk.

§ 3. Medlemmer
Medlem af BIF er enhver, der er aktiv i foreningen og har betalt kontingent. For at
opnå stemmeret og valgbarhed til udvalg kræves, at medlemmet er fyldt 14 år.
Ethvert medlem er forpligtet til at følge foreningens til enhver tid gældende
vedtægter. Bestyrelsen har ret til, for kortere eller længere tid, at udelukke et
medlem (karantæne), såfremt det findes nødvendigt af hensyn til foreningens tarv.
Ekskludering kan kun vedtages på en generalforsamling.
Medlemmer der ekskluderes, eller får karantæne, kan ikke kræve deres medlems
kontingent tilbagebetalt.
Føler et medlem sig forurettet, har medlemmet ret til at fremsende skriftlig klage
herom til bestyrelsen. Bestyrelsen skal hurtigst muligt behandle klagen.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel
ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 21 dages varsel i lokale skrevne eller
elektroniske medier.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan stilles af ethvert medlem

og skal være formanden i hænde senest 15. januar. Eventuelt indkomne forslag skal
bekendtgøres inden generalforsamlingen. I sager, der ikke er opført på dagsordenen,
kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutninger.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent.
Formanden afgiver beretning.
Beretning fra de enkelte sportsudvalg.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af juridisk myndig formand.
Valg af juridisk myndig kasserer.
Valg af 2 revisorer for en 1- årig valgperiode.
Valg af sportsudvalg - 3 udvalgsmedlemmer og 2 suppleanter. Alle er på
valg hvert år.
10. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er mødt.
Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg. Al øvrig afstemning
kan foregå ved håndsoprækning. Valg og afstemning afgøres ved simpel stemmeflerhed. Kandidaterne kan opstilles blandt de på generalforsamlingen fremmødte
medlemmer, samt blandt de medlemmer, som skriftligt har indvilliget i kandidatur.
Til hver skriftlig afstemning uddeles en stemmeseddel til hvert fremmødt
stemmeberettiget medlem.
Generalforsamlingen kan nedsætte og opløse sportsudvalg.
Der tages referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger.
Referatet underskrives af generalforsamlingens referent og dirigent.
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal
sammenkaldes, når mindst en 1/5 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig
anmodning herom.

§ 5. Hovedbestyrelse
Hovedbestyrelsen er foreningens juridisk ansvarlige og består af formand, kasserer
samt udvalgsformænd. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og træffer
bestemmelse i alle spørgsmål, der vedrører foreningens drift og administration.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer
er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører
alle beslutninger til referat.

Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det fornødent, eller når mindst
halvdelen af bestyrelsen forlanger det. Mødet indvarsles af formanden, der leder
forhandlingerne. I formandens fravær overtager kassereren formandens beføjelser.
Formanden bør følge med i de enkelte sportsudvalgs arbejde og har ret til at deltage
i udvalgsmøderne.
Hvis formanden fratræder i utide, vælger bestyrelsen en ny formand.
Hvis et bestyrelses-, eller udvalgsmedlem forsætligt udebliver fra tre på hinanden
følgende møder, kan en suppleant indsættes og sidde det pågældende medlems tid
ud.
Kassereren fører det samlede foreningsregnskab for regnskabsåret, der går fra 1.
januar til 31. december. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer har ret til, på et hvilket
som helst tidspunkt, at efterse regnskab og kassebeholdning.

§ 6. Sportsudvalg
De enkelte sportsgrenes interesser varetages af et udvalg på 3 medlemmer, valgt på
generalforsamlingen. Udvalget konstituerer sig selv med en juridisk myndig
formand og 2 udvalgsmedlemmer.
Hovedbestyrelsens formand eller kasserer kan ikke vælges som udvalgsformand.
Udvalgene afholder møde, når udvalgsformanden finder det fornødent, eller når 2
udvalgsmedlemmer forlanger det. Møder indvarsles af udvalgsformanden, der leder
forhandlingerne. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst 2 medlemmer er til
stede. Udvalgene fører referat over beslutninger.

§ 7. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser,
kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse
med den daglige drift.

§ 8. Vedtægt
Vedtægtsændringer kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel
stemmeflerhed, når det fremgår af dagsordenen.

§ 9. Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun finde sted på en - i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af
foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt denne forudsætning ikke er
opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
opløsningen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Hvis opløsning
af foreningen vedtages, skal generalforsamlingen tage bestemmelse om realisation
af foreningens ejendele samt eventuelle formue.

§ 10. Ikrafttræden
Foranstående vedtægter, der er vedtaget på Bogø Idrætsforenings generalforsamling
den 22. februar 2018, ophæver alle tidligere vedtægter og træder i kraft straks.

_____________________
Dirigent

Bestyrelse:

