
Vedtægter i IF Skjold Sæby 
 
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen 27. marts 2006 og på den ekstraordinære 
generalforsamling den 25 juni 2008.  
 
§ 1. FORMÅL 
 
Stk. 1: Foreningens navn er IDRÆTSFORENINGEN SKJOLD, der er hjemmehørende i Sæby. 
 
Foreningen er stiftet den 1. maj 1910 og har som formål at virke for idrættens fremme for 
børn og unge i Sæby. Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under 
Dansk Idræts Forbund.  
 
 
§ 2. MEDLEMSFORHOLD 
 
Stk. 1: Foreningen består af aktive og passive medlemmer, der er tilsluttet én eller flere 
afdelinger.  
 
Stk. 2: Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom. For medlemmer under 18 
år kræves underskrift af forældre eller værge. 
 
Stk. 3: Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med mindst en måneds varsel.  
 
Stk. 4: Et medlem kan ekskluderes jf. § 7, stk. 7, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt 
eller medlemmet skader foreningens anseelse eller arbejde.  
 
 
§ 3. SPILLEDRAGT 
 
Stk. 1: Foreningens spilledragt er rød trøje/blå bukser.  
 
 
§ 4. ORGANISATION 
 
Stk. 1: Bestyrelsen består af formanden, sekretær/næstformand og kasserer, samt 2 
bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 1 og 2.  
 
Stk. 2: Økonomiudvalget består af formanden, sekretær/næstformand og kassereren. 
 
 
§ 5. MYNDIGHED, LEDELSE OG GENERALFORSAMLINGER 
 
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og 
indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale 
dagspresse. Såfremt vedtægtsændringer skal behandles, skal det fremgå af bekendtgørelsen 
og disse forslag skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn i 
klubhuset.  
 



Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, 
eller når mindst 20 medlemmer, som er stemmeberettigede, fremsender skriftlig begæring 
herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald 
afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering. Indvarslingen skal ske som ved ordinær 
generalforsamling. 
 
Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og passive medlemmer over 16 år, der 
ikke står i kontingentrestance. 
 
Stk. 5: Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig fremmøde. 
 
Stk. 6: Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal og sker ved 
håndsoprækning, med mindre 15 stemmeberettigede eller dirigenten kræver skriftlig 
afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  
 
Stk. 7: Forslag, ud over vedtægtsændringer, der ønskes behandlet ved den ordinære 
generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.  
 
Stk. 8: Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med 
2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. De 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger afholdes med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum.  
 
Stk. 9: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelse og udvalg. 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og redegør for foreningens økonomi. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer (Ulige år) eller næstformand/sekretær og 
kasserer (Lige år) 
6. Valg af to suppleanter 
7. Valg af revisor. 
8. Valg af fanebærer og suppleant. 
9. Eventuelt. 
 
Stk. 10: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende 
sagernes forhandling og vedtagelse.  
 
 
§ 6. BESTYRELSEN 
 
Stk. 1: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og valgbar er ethvert myndigt medlem af 
foreningen.  
 
Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formanden, næstformanden/sekretæren og 
kassereren er valgt enkeltvis. 
 
Stk. 3: Valgene gælder for 2 år ad gangen. Ved første valg, efter nærværende vedtægt, vil 
næstformand/sekretær og kasserer kun blive valgt for 1 år.  
 
Stk. 4: Såfremt kandidater til en post opnår lige mange stemmer, foretages omvalg mellem 
disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget, sker valget ved lodtrækning. 
 



Stk. 5: Medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg kan overvære bestyrelsens møder, 
dog uden stemmeret.  
 
 
§ 7. BESTYRELSENS MYNDIGHED 
 
Stk. 1: Bestyrelsen leder foreningen efter disse vedtægter, herunder administrationen og 
økonomien. Bestyrelsen tegner i fællesskab den samlede forening udadtil.  
 
Stk. 2: Bestyrelsen er bemyndiget til at købe og pantsætte fast ejendom. Salg af fast ejendom 
kan bestyrelsen kun foretage efter, at en generalforsamling ved simpelt stemmeflertal har 
bemyndiget bestyrelsen hertil. 
 
Stk. 3: For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. 
 
Stk. 4: Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås 
aftaler på foreningens vegne.  
 
Stk. 5: Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen foranledige oprettet nye 
afdelinger.  
 
Stk. 6: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Disse udvalg refererer 
direkte til bestyrelsen. 
 
Stk. 7: Bestyrelsen kan foretage eksklusion af medlemmer, jf. § 2, stk. 4. En eksklusion kan 
indankes for den førstkommende generalforsamling.  
 
Stk. 8: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes 
ved simpelt stemmeflertal.  
 
Stk. 9: Foreningen repræsenteres inden for unioner og forbund af hvilken, den er medlem, af 
formanden og af næstformanden som suppleant.  
 
Stk. 10: Alle henvendelser til offentlige – herunder kommunale – institutioner og myndigheder 
skal godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden, der ligeledes om fornødent 
forhandler på foreningens vegne.  
 
 
§ 8. FASTE UDVALG 
 
Stk. 1: De af bestyrelsen nedsatte udvalg er beslutningsdygtige, når flertallet af medlemmer er 
til stede. 
 
 
§ 9. ØKONOMIUDVALGET 
 
Stk. 1: Økonomiudvalget består af formanden, sekretær/næstformanden og kassereren. 
 
Stk. 2: Økonomiudvalget udarbejder en gang årligt en kontingentvedtægt, der indeholder 
størrelsen af kontingent og kontingent for passive medlemmer, forfaldsterminer, 
betalingsmåden og størrelsen af tilladelige restancer angives ligeledes i vedtægten. 
 
Stk. 3: Økonomiudvalget samordner foreningens økonomi og budgetter.  



 
Stk. 4: Økonomiudvalget forelægger regnskabet for foreningens revisor hvert år senest 1. 
februar.  
 
 
§ 10. STADIONUDVALGET 
 
Stk. 1: Udvalget består af foreningens sekretær/næstformand, der er formand for udvalget, 
samt et medlem udpeget af hvert afdelingsudvalg. 
 
Stk. 2: Udvalget udarbejder budget for drift af bestående klubhus og anden fast ejendom og 
fremsender det til økonomiudvalget. 
 
Stk. 3: Udvalget forestår drift af klubhuset efter godkendte budgetter. 
 
Stk. 4: Udvalget overvåger klubhusets vedligeholdelse og pasning. 
 
Stk. 5: Udvalget holder sig orienteret om mulighederne for etablering af nye anlæg og 
foretager indstilling til bestyrelsen.  
 
 
§ 11. FORENINGENS DRIFTSØKONOMI 
 
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 
 
Stk. 2: Offentlige tilskud tilfalder foreningen.  
 
Stk. 3: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab 
revideres forinden hver generalforsamling af en revisor valgt af generalforsamlingen.  
 
 
§ 12. OPLØSNING 
 
Stk. 1: Foreningen består så længe en aktiv afdeling er tilsluttet. 
 
Stk. 2: Beslutning om opløsning af foreningen træffes af generalforsamlingen med 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettiges stemmer. 
 
Stk. 3: I tilfælde af opløsning må foreningens midler kun anvendes til idrætslige formål til børn 
og unge i Sæby by efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. 

 
 
 
 
 
 


