VEDTÆGTER

Senest revideret på
ekstra ordinær generalforsamlingen 2018

Foreningens navn er: ”Sabro IFs Venner”
§ 1 Formål
Foreningens formål er, ved tegning af medlemmer og andet virke, at opnå
økonomisk overskud til støtte for ungdomsarbejdet i Sabro Idrætsforening.
§ 2 Medlemskab
Som medlemmer er alle, som har gyldigt støttelotto.
§ 3 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, og
træffer sine beslutninger ved simpel flertal, medmindre vedtægterne forskriver
andet.
Ordinær generalforsamling indkaldes med 10 dages varsel og afholdes inden
Sabro IF hovedgeneralforsamling afholder deres - senest med udgangen af
marts måned.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Der tilkommer medlemmerne en stemme pr. betalt kontingent.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og
skal indkaldes, når mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom med
angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
Bekendtgørelsen foretages som for ordinær generalforsamling.
§ 4 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter.
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab

4.
5.
6.
7.

Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og suppleant
Eventuelt

§ 5 Bestyrelse
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på de medlemmer, der måtte være,
helst 3 personer og gerne flere.
Der vælges også 2 revisorer.
Bestyrelsen og revisor vælges for 2 år ad gangen, suppleanten for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan ikke
uden generalforsamlingens samtykke påføre foreningen gæld eller
økonomiske forpligtigelser.
§ 6 Hensyn
Foreningen skal – alt imens Sabro IF i fællesskab gennem forældreafdelingen
drive bankospil – afholde sig fra direkte konkurrence hermed.
Endvidere skal der tages et skyldigt hensyn til øvrige arrangementer i Sabro
IF.
§ 7 Økonomi
Foreningens regnskabsår er 1/ 1 – 31/ 12.
Årets økonomiske overskud fordeles således:
1. 65 % fordeles – årligt – til afdelingerne iflg. en fordelingsnøgle, som
oplyses af hovedforeningen i henhold til medlemsopgørelsen for de
enkelte afdelinger i regnskabsåret.
Fordeling vil kun blive udbetalt til de afdelinger, som har en repræsentant
med til Sabro Ifs Venners generalforsamling. Beløbet som skulle være
udbetalt til de fraværende afdelinger (afdeling), tilfalder i stedet de øvrige
afdelinger i lige store dele.

2. 25% bevilliges, efter ansøgning til specielle formål. Ansøgninger skal være
Sabro IFs venners bestyrelse i hænde senest 31/ 12 ved afslutning af
regnskabsår.
Kan kun anvendes til unge under 18 år.
Ansøger skal benytte gældende ansøgningsskema på www.sabroif.dk /
Venner. For at komme i betragtning skal ansøger være repræsenteret ved
Sabro Ifs Venners generalforsamling.
Hver afd. i Sabro IF kan bevilges støtte til allerede afholdte aktiviteter i
afsluttet regnskabsår.
3. 10% går til at konsolidere støtteforeningens økonomi, og give økonomisk
baggrund for større eller mindre arrangementer.
Er dette beløb større end skønnet nødvendig, kan dele heraf naturligvis
også udloddes, og da i henhold til punkt 2.
§ 8 Vedtægtsændring
Vedtægtsændring kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, når
mindst 2/ 3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 9 Opløsning
Til forenings opløsning kræves afholdt 2 generalforsamlinger.
På den første kræves 2/3 af de fremmødte stemmer.
Den anden generalforsamling afgøres eventuel nedlæggelse ved simpelt flertal
blandt de fremmødte.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Sabro Idrætsforening.
Overskud ud over 150.000 kr. kan inden den økonomiske fordeling iflg. § 8
træder i kraft, henlægges eller anvendes til særlig formål, såsom forbedringer
af idræts- og klubfaciliteter og indkøb af særligt materiale.
Alt sammen til gavn for børn og unge i Sabro IF.

