Vedtægter for Sørbymagle IF
á 29.Februar 2021
§1
Foreningens navn er Sørbymagle Idrætsforening (SIF) og den er stiftet d. 15. februar
1907. Hjemsted Slagelse kommune i Region Sjælland.
§2
Foreningens formål er ved idræt, samt anden kulturel virke, at fremme den enkeltes
og fællesskabets sundhed og trivsel.
§3
Foreningen er tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland og/eller DIF og dermed
undergivet landsdels- og/eller landsforeningens vedtægter. Foreningen og dennes
afdelinger, kan til enhver tid tilslutte sig andre idrætsorganisationer og/eller
specialforbund.
§4
Stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender
sig nærværende vedtægter.
Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.
Stk. 3 Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til afdelingsbestyrelsen.
§5
Stk. 1 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af:
a) Formand
b) Næstformand
c) Sekretær
d) Formændene for de i §6 anførte afdelinger.
Stk. 2 Foreningens bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand
og sekretær vælges på lige år og næstformand vælges på ulige år.
stk 3 Valgbar til hovedbestyrelsen : For unge under 18 år kan de indtræde som HB medlem efter 2 års aktivt
medlemskab i en afdelingsbestyrelse.

Stk 3A Valgbar til afdelingsbestyrelse: er ethvert medlem af foreningen som er fyldt 12 år
Stk. 4 Hovedbestyrelsen vælger selv sin kasserer/forretningsfører, og
hovedbestyrelsen har ret til at vælge denne udenfor bestyrelsen.
§6
Foreningen kan efter godkendelse i bestyrelsen nedsætte afdelinger for diverse
Idrætsgrene/aktiviteter.
Valgene sker i henhold til §5 og §6.
§7
Stk. 1 Hovedbestyrelse og afdelinger fastsætter selv deres forretningsorden,
som godkendes i hovedbestyrelsen.
Stk. 2 Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører
selvstændigt regnskab under ansvar over for den samlede bestyrelse.
Stk. 3 For hver af de afdelinger, som er godkendt, vælges en bestyrelse på
mindst 3 medlemmer.
Stk. 4 Valg af afdelingsbestyrelserne foretages på afdelingernes general forsamling som afholdes samme
dag, umiddelbart før den ordinære
generalforsamling senest i marts måned.
Stk. 5 Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig senest 8 dage efter den ordinære
generalforsamling.
Stk. 6 Afdelingsformanden er samtidig valgt som medlem af hovedbestyrelsen
jf. §5 stk. 1 pkt. d.
§8
Medlemskontingentet til SIFs hovedkasse fastsættes hvert år på den ordinære
Generalforsamling.
§9
Stk. 1 Foreningens medlemmer, afdelingsbestyrelsens medlemmer og
hovedbestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter
med dens respektive formue.
Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor

foreningen, udover kontingentforpligtelse.
Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens
formue eller udbytte af nogen art.
§10
Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes
senest d. 31. marts, og indkaldes skriftligt via sociale medier og
annonceres i en husstandsomdelt lokalavis med 21 dages varsel.
Stk. 2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 7 dage før.
Stk. 3 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
Stk. 4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal.
Dog kræves til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.
Stk. 4a Udelukkelse af et medlem kan ske efter afstemning i HB med 2/3 af
stemmerne. For Esport kan udelukkelse ske efter vedtagelse i Esport`s
bestyrelse, som efterfølgende har pligt til at orientere HB.
§11
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1) Valg af dirigent og stemmetæller
2) Valg af protokolfører
3) Bestyrelsens beretning fremlægges efter godkendelse
4) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5) Behandling af indkommende forslag
6) Fastsættelse af medlemskontingent
7) Valg
a. Valg af bestyrelse i henhold til §5
b. Valg af suppleanter
c. Valg af revisorer
8) Udnævnelse af årets idrætsmand/kvinde i SIF
9) Eventuelt

§12
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettiget medlemmer stiller
skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling
skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og den skal indvarsles i
lighed med ordinær generalforsamling.
§13
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§14
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§15
Stk. 1 Formand, næstformand og sekretær har ret til at overvære afdelingernes
bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Stk. 2 Formanden for SIF`s venner eller dennes stedfortræder samt
hovedsponsor har ret til at overvære hovedbestyrelsesmøder, dog uden
stemmeret.
§16
Stk. 1 Vedtagelser i bestyrelsen/afdelinger kræver, at over halvdelen af de
tilstedeværende stemmer herfor.
Stk. 2 Hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelse er beslutningsdygtig når over
50% er tilstede.
§17
Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger. Protokol/referat godkendes
Senest på det efterfølgende møde.
§18
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest d. 25. januar
afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.
§19
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 hinanden

følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2 Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af
landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige modtagne
ejendele.
Stk. 3 Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og
ungdomsarbejde i Slagelse kommune

