
Det med kursiv skrevne er nye ting i forhold til de gamle
vedtægter.

Vedtægter
Øster Alling Idrætsforening 

§ 1.   Foreningens navn er Øster Alling Idrætsforening.
         Stiftet 1888. Hjemsted: Norddjurs kommune. 
         Region Midtjylland.

§ 2. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, 
        at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

§ 3.  Foreningen er tilsluttet DGI Østjylland. Derudover kan de 
        I §8 nævnte afdelinger tilmelde sig specialforbund/unioner
        og er dermed undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4.  a. Som medlemmer regnes børn og voksne, der vedkender sig
            vedtægterne og som har betalt det fastsatte kontingent.
        b. Kontingentet forfalder til betaling den 1. i kontingentperioden
            og skal være indbetalt inden udgangen af første kvartal af
            kontingentperioden. Er kontingentet, trods rykkere, ikke indbetalt ved 
            kontingentperiodens udløb, slettes man automatisk som medlem.

 c. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når man finder grund dertil.
     Det udelukkede medlem kan anke kendelsen, til behandling på
     førstkommende generalforsamling.

§ 5.  Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af:
a.   Hovedformand
b.   Sekretær
c. Kasserer
d. Formændene for de i § 8 nævnte afdelinger.
e. De i pkt. a, b og c nævnte vælges på generalforsamlingen,

idet hovedformanden vælges i ulige år og de øvrige i lige år.
f. Stemmeret og valgbarhed til poster i foreningen, har ethvert medlem

der er fyldt 12 år.
g. Det er de, ved valget tilstedeværende medlemmers ansvar, at ingen

vælges til opgaver, som de ikke skønnes at kunne varetage.



               § 6. a.  Bestyrelsens opgave er at lede foreningens fælles virksomhed 
            og være det koordinerende organ for de i § 8 nævnte afdelinger.

b.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutnings-
     dygtig, når mindst 2/3 er mødt.
c.  Beslutninger kan træffes, når over halvdelen af den samlede

                           bestyrelse stemmer herfor.
d.. Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne.

                           Protokollen underskrives, af de i mødet deltagende medlemmer. 

               § 7.  a. Foreningens aktiviteter foregår i selvstændige afdelinger, hvor med-
                           lemmerne på et afdelingsmøde vælger personer til afdelingsudvalget.
                       b. Antallet af medlemmer i udvalget afgøres af den enkelte afdeling.
                       c. Udvalgene konstituerer sig med formand og kasserer, og der vedtages
                           en forretningsorden for udvalget, der skal godkendes i bestyrelsen.
                       d. Udvalgenes formænd indtræder i bestyrelsen jfr. §5.
                       e. Hovedformand, -kasserer og –sekretær har ret til at overvære afdelings-
                           møderne, uden dog at have stemmeret.
                       f. Aktivkontingent fastsættes på grundlag af udarbejdet budget i de enkelte
                          afdelinger, og godkendes af generalforsamlingen. Regnskabet føres
                          selvstændigt for den enkelte afdeling af hovedkassereren, men under
                          udvalgets ansvar.

                § 8.  Foreningen har følgende afdelinger:
a. Fodbold
b. Gymnastik
c. Håndbold
d. Badminton/Tennis

    
                        Nye afdelinger kan oprettes på bestyrelsens foranledning, men beslut-
                        ningen skal godkendes på førstkommende generalforsamling.
                        Håndboldafdelingen drives i samarbejde med Auning Idræts Forening,
                        og der er vedtaget særlige vedtægter for denne.

                § 9.  a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i 
                        januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel, med oplysning
                        om dagsorden.



      b. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
          hovedformanden i hænde senest 8 dage før.
      c. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
      d. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemme-
          flertal (over halvdelen). Dog kræves der mindst 2/3 del af de afgivne 
          stemmer til udelukkelse af et medlem og til vedtægtsændringer.

§ 10.  På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af aktivt kontingent
6. Godkendelse af aktivkontingenter
7. Valg til bestyrelse jfr. §5
8. Valg af revisor (for en 2 års periode)
9. Eventuelt

§ 11.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af 
          bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/5 af foreningens
          medlemmer stiller skriftligt krav derom og med forslag til dagsorden.
          Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at
          kravet herom er modtaget.

§ 12.  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke 
          personligt for indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med 
          den respektive formue.

§ 13.  Foreningen tegnes ved underskrift af hovedformanden sammen med 
          en anden af bestyrelsens medlemmer.

§ 14.  Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, og senest 
          den 15. januar afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15.  Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når forslag
          om det, forud er oplyst. Ved afstemning om vedtægtsændringer
          skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemme for forslaget.

§ 16.  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en særligt   
          indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
          For at træffe denne beslutning kræves, at mindst ½ af foreningens stemme-
          berettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves at mindst 
          ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
          Hvis generalforsamlingen ikke har været beslutningsdygtig, fordi der har været
          mindre end ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer til stede, indkaldes
          der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes, hvis ¾ af de 
          fremmødte stemmer for forslaget.
          På generalforsamlingen skal der samtidig træffes beslutning om, hvad der skal    



          ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutning   
          om dette sker ved almindelig stemmeflerhed.
          I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue der er i behold, 
          anvendes til idrætslige eller kulturelle formål.

          Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den
          20. februar 2009 og træder i kraft ved denne generalforsamlings
          afslutning.
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