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§1
Formålsparagraf.
Foreningens navn er Hellested Idrætsforening
Hjemstedskommune er Stevns Kommune.
Foreningens formål er at samle medlemmer til alle idrætslige aktiviteter inden for det narturlige
geografiske område.
Foreningen skal stå som medlem af de region, landsdelsforeninger og unioner, der er betinget af
de aktiviteter, der drives i foreningen.

§2
Medlemskredsen.
Medlemmer kan enhver blive, uanset alder og køn. Dog kan personer under 15 år ikke udøve
stemmeret i foreningens anliggender. Personer som ønsker at udøve stemmret, skal have været
medlem mindst 1 måned førend denne ret tilfalder medlemmet.
Stemmeret kan ikke udøves ved stedfortræder eller fuldmagt.

§3
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen holdes inden udgangen af marts måned.
Foreningens regnskab slutter den 31.12. Generalforsamlingen skal varsles gennem sociale medier
og Hellested Infoskærm med mindst 8 dages varsel.
Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når betyrelsen mener , dette er nødvendigt, eller når 25
medlemmer indgiver skriftlig erklæring herom og samtidigt opgiver forhandlingsemne.
Varslingsfrist er uanset generalforsamlingens karekter uændret.

§4
Generalforsamlingen funktion.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal senest 2 dage før dennes
afholdelse, indgives skriftligt til den fungerende formand.
En dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. valg af
dirigent 2. formandens beretning. 3. udvalgsformændenes beretning. 4. regnskab. 5. indkomne
forslag. 6. valg. 7. eventuelt.
§5
Generalforsamlingens valg.
Generalforsamlingen vælger 4 medlemmer til bestyrelsen med en funktionstid på 2 år. Der vælges
således hvert år 2 medlemmer. Generalforsamlingen vælger ligeledes hvert år en suppleant, hvis
funktionstid er 1 år.
Generalforsamlingen vælger ligeledes et udvalgsmedlem for hver idrætsaktivitet, der dyrkes i
foreningen. Udvalgsmedlemmernes funktionstid er 2 år. Vedrørende idrætsudvalg henvises til § 9.
Generalforsamlingen vælger 1 revisor til revision af tilskudsregnskabet i henhold til vejledning om
revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven. Revisionens funktionstid er 1 år. Den af
generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerer sig selv og vælger af sin midte for et år af
gangen formand, kasserer og andre tillidsposter.
Et medlem af hvert nedsat idrætsudvalg har sæde i bestyrelsen.
§6
Valgforskrifter
Alle afstemninger foregår under dirigentens ledelse, evt. ved et antal af generalforsamlingens
udpegede stemmetællere. Alle personvalg skal fremgå ved personlig afstemning, såfremt blot én
af de fremmødte stemmeberettigede forlanger det. Alle andre afstemninger kan foregå ved
håndsoprækning. Med mindre et flertal af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Et medlem der ikke er tilstede, kan ikke vælges til nogen tillidspost medmindre vedkommende i
forvejen er gjort bekendt med, at han/hun bringes i forslag. Et medlem har ret til at nægte genvalg
i lige så lang tid som vedkommende har siddet i bestyrelsen eller udvalg.
§7
Bestyrelsens forretningsorden
Bestyrelsen varetager i alle anliggender foreningens interesser, og har ansvar indenfor alle
arbejdsområder i foreningen.

Bestyrelsen kan ikke behæfte foreningen med gæld uden først at have indhentet tilladelse på en
generalforsamling. Bestyrelsen kan ikke overdrage eller bortskænke nogen del af foreningens
midler uden generalforsamlingens samtykke.
Såfremt de nedsatte idrætsudvalg ikke i samråd kan fordele træningstider og steder mellem sig,
har bestyrelsen, som omtalt i § 10, den endelige afgørelse, ligesom bestyrelsen i øvrigt over for
alle udvalg er højere myndighed.
Formanden leder det daglige arbejde og sammenkalder til bestyrelsesmøde så ofte han føler det
fornødent, samt når et flertal af bestyrelsen ønsker et møde afholdt. Kasseren foretager alle ind og
udbetalinger, og holder i øvrigt regnskabet i en sådan orden, at det til enhver tid kan gennemses af
ekstern registreret revisor.
Før indsendelse af tilskudsregnskabet til kommunen gennemgår den valgte revisor dette regnskab
i henhold til vejledning om revision af kommunale regnskab efter folkeoplysningsloven.
Efter regnskabsårets afslutning og før hver generalforsamling gennemgår den eksterne registreret
revisor regnskabet, og giver dette påtegninger, som findes fornødent.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. En bestyrelse funktionstid
udløber først, når konstituerende bestyrelsesmøde har fundet sted, den siddende formand
indkalder til et sådant møde senest 14 dage efter generalfoersamlingen. Eventuelle
overleveringsforretninger finderligeledes sted i det konstituerende møde.
§8
Udvalgsnedsættelse
Til bestyrelsens medhjælp nedsættes et udvalg på mindst 3 medlemmer inden for hver
idrætsgren, der dyrkes i foreningen. Vedrørende udvalg for nyoptagne aktiviteter kan bestyrelsen
nedsætte et sådant, hvor den skønner, at der er behov herfor. Nedsættelse af et nyt udvalg skal
godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Mindst et medlem indenfor hver aktivitet
vælges på generalforsamlingen som omtalt i § 5. et på generalforsamlingens valgt udvalgsmedlem
har sæde i foreningens bestyrelse.
§9
Valg af udvalg
Til de § 9 nævnte udvalg vælges som omtalt § 5 mindst et medlem på den ordinære
generalforsamling, mens de resterende medlemmer, efter bestyrelsens beslutning om udvalgets
størrelse, vælges af de aktive medlemmer i den pågældende idrætsgren, på et møde bestyrelsen
foranleder indkaldt til umiddelbart efter hver aktivitets igangsættelse. Det afgående udvalgs
funktionsperiode ophører først, når valg har fundet sted, dog senest en måned efter, at
pågældende aktivitet er startet på en ny sæson.
Udvalgene foretager budgetlægning, samt foreslås bestyrelsen kontingentes størrelse inden for
den pågældende idrætsgren. Udvalgene kan ligeledes af bestyrelsen bemyndiges til at træffe

aftaler og antage ledere og instruktører, samt planlægge træningstider og steder for de enkelte
aktiviteter.
Bestyrelsen kan også tillægge udvalgene økonomiske bemyndigelser. Udvalgene er ligeledes
ansvarlige for at det fastsatte kontingent opkræves hos medlemmerne.
Såfremt træningstider og steder i to eller flere udvalg kolliderer, skal bestyrelsen træffe afgørelse
om fordeling udvalgene imellem, således at hver idrætsgren får tildelt rimelige træningsfaciliteter.
Er tilslutningen for hver idrætsgren så lille, at udvalgene skønner, at aktiviteten ikke kan
opretholdes på normal vis, kan udvalget indstille til betyrelsen, at forhandling optages med
udenfor området liggende foreninger, der dyrker samme idrætsgren som udvalget varetager, og
bestyrelsen kan, dersom udvalget og idrætsgrenens øvrige udøvere godkender det, påbegynde
samarbejde med sådanne foreninger, således at foreningens medlemmer, der ønsker det, fortsat
kan dyrke deres idræt under betryggende former.
Et medlem kan normalt kun have sæde i ét udvalg.
§ 10
Lovændring og evt. opløsning af foreningen.
Ændringerne i loven kan kun foretages på lovlig indvarslet generalforsamling, når to tredjedel af
de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Opløsning eller ophævelse af foreningen kan kun ske på to af hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum, når to tredjedel af fremmødte,
stemmeberettigede stemmer herfor. I sådan tilfælde afgør den sidste af disse afholdte
generalforsamlinger, efter indstilling af den første, hvordan en evt. formue skal fordeles og
anvendes.

