Vedtægter
Dalby Idrætsforening af 1901
1. Foreningens navn er Dalby Idrætsforening af 1901
2. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund kommune.
Udgangspunkt for foreningens virke er udendørs- og indendørs idrætsanlæg
samt klublokaler i tilknytning til Solbakkehallen i Dalby.
Idrætsaktiviteter kan dog, når det er nødvendigt, placeres andre steder på
idrætsanlæg i og udenfor kommunen.
3. Foreningens formål er aktivt at arbejde for idrættens sag og fremme
mulighederne for idrætsudøvelse i kommunen.
Med sin placering i Dalby er det foreningens særlige forpligtelse at tilbyde
befolkningen , i Dalby og omegn, alsidige muligheder for at dyrke idræt samt
at arbejde for idrætsanlæg, såvel udendørs som indendørs, med tilhørende
faciliteter, er til stede i et omfang som muliggør dette.
4. Foreningens bestyrelse beslutter, i overensstemmelse med aktuelle behov,
hvilke idrætsgrene der kan tilbydes, og bestræber sig på at igangsætte nye, når
en kreds af medlemmer ønsker det.
De enkelte idrætsgrene bør organiseres på en sådan måde, at såvel
medlemmer der ønsker at dyrke idræt på motionsplan, som medlemmer der
ønsker en mere konkurrencepræge idrætsudfoldelse, bliver tilgodeset.
5. Enhver der måtte ønske det, kan blive medlem af foreningen ved at tilmelde
sig på foreningens hjemmeside eller henvende sig til udvalgsformændene i de
enkelte afdelinger.
6. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales on-line over
foreningens hjemmeside ved tilmelding til aktiviteten.
Bestyrelsen har ret til, efter begæring, midlertidigt at fritage et medlem for
kontingent/ tilbyde reduceret kontingent.
Kontingentrestance kan medføre at et medlemskab bringes til ophør.

7. Enhver der ikke overholder foreningens love, eller på anden måde gør sig
skyldig i en adfærd der er ødelæggende for foreningen, kan bestyrelsen
ekskludere. Dog kan vedkommende, senest 8 dage efter tilgået meddelelse om
eksklusion, forlange denne forelagt i et medlemsmøde.
8. Ordinær generalforsamling holdes i sidste halvdel af januar måned. Den
indkaldes med 14 dages varsel og er beslutningsdygtig uden hensyntagen til
antal fremmødte medlemmer. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest 4
dage før generalforsamlingens afholdelse.
9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning
dertil, eller når mindst 5 % af foreningens medlemmer stiller skriftlig
begæring derom.
10. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer af foreningen
som er fyldt 16 år. Valgbar til bestyrelsen er ligeledes alle medlemmer der er
fyldt 16 år.
For at sikre medlemmer under 16 år indflydelse på foreningens virke kan disse
til enhver tid, få foretræde for bestyrelsen med 14 dages varsel.
11. Alle forslag på generalforsamlingen træffes på grundlag af simpelt
stemmeflertal. Er optalte stemmer lige er et forslag ikke vedtaget.
Ved personvalg: Får to kandidater lige mange stemmer, foretages ny
afstemning mellem disse. Er stemmetallene stadig lige efter denne afstemning
foretages lodtrækning.
12. Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges af generalforsamlingen for en
periode af 2 år. Heraf vælger generalforsamlingen kassereren for en periode af
1 år. Generalforsamlingen vælger ligeledes 2 suppleanter for en periode af 1 år.
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituere bestyrelsen
sig med formand, næstformand og sekretær.
Formand og kasserer skal være fyldt 18 år og må ikke være samme person.
Bestyrelsen nedsætter ved samme lejlighed de udvalg som skønnes
nødvendige.
Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer kan vælges uden for bestyrelsen.
13. For at være beslutningsdygtig skal mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til
stede ved bestyrelsesmøderne.
Afgørelser i bestyrelsen træffes på baggrund af simpelt stemmeflertal. Står
stemmerne lige kan et forslag, der er til afstemning i bestyrelsen , ikke

vedtages.
14. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen inden for valgperioden, erstattes
vedkommende af den på generalforsamlingen valgte suppleant, som fortsætter i
den resterende del af den udtrådtes valgperiode.
15. Regnskabsåret går fra 1. januar og afsluttes pr. 31. december og forelægges af
kassereren på generalforsamlingen.
Bilag med regnskabsoversigt skal på generalforsamlingen omdeles til samtlige
deltagende medlemmer.
Regnskabet revideres hvert år og i øvrigt kan revisorerne så ofte de finder det
nødvendigt, foretage kasseeftersyn.
Eventuel lånoptagelse skal godkendes på en generalforsamling ( ordinær eller
ekstraordinær). Lånedokument underskrives af den samlede bestyrelse.
Den samlede bestyrelse kan meddele prokura til formand og kasserer så de
hver alene kan disponere via check, netbank og kontante hævninger vedrørende
foreningens drift.
Intet medlem hæfter for foreningens gæld. Foreningen hæfter for gæld alene
med sin formue.
16. Dagsorden for ordinær generalforsamling:
a. Valg af dirigent
b. Formandens beretning
c. Udvalgsformændenes beretninger
d. Kassererens beretning
e. Valg af bestyrelse
f. Valg af suppleanter
g. Valg af kasserer
h. Valg af revisorer og suppleant
i. Indkomne forslag
j. Eventuelt
17. Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på
to på hinanden følgende generalforsamlinger. Medlemmerne indkaldes med 14
dages varsel.
Vedtægtsændringer kan foretages med simpelt stemmeflertal, men
til foreningens opløsning kræves en majoritet på ¾ af de fremmødte .
Foreningens midler skal så vidt muligt anvendes i sportsøjemed eller andre
lokale projekter og overdrages til Dalby IF´s Støtteforening, der skal forestå

fordeling af midlerne.
Hvis støtteforeningen ikke eksisterer, fordeles midlerne til foreninger i
området, eller til lokale projekter der kommer flest mulige af områdets beboere
til gavn. Fordelingen sker efter ansøgning til Dalby IF´s seneste bestyrelse, der
sammen med revisorerne i fællesskab træffer afgørelse om fordeling af
eventuelle midler.

Vedtægterne er vedtaget med ændring af paragraf 17 på en ekstraordinær
generalforsamling d. 30/1 2017 samt på den ordinære generalforsamling d.
30/1 2017

Bestyrelsen
Dalby Idrætsforening af 1901

