Vedtægter
for

GREVE IDRÆTS-FORENING

Vedtaget i 1902.
ændret i 1969, 1973, 1976, 1979, 1981, 1983, 1984, 1992, 2003, 2008, 2009, 2010,
2011,

§ 1.
Foreningens navn er: Greve Idræts- Forening (G.I.F.), der er stiftet den 7. marts 1902.
Greve Idræts- Forening har hjemsted i Greve kommune (2670)
§ 2.
Foreningens formål er:





At fremme et sundt idrætsmiljø hvor individet sættes i centrum.
At samle de enkelte afdelinger omkring fælles værdier.
At varetage de enkelte afdelingers idrætspolitiske interesser.
At bistå de enkelte afdelinger, i det omfang disse anmoder herom.
§ 3.

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (D.G.I.). Herudover kan
repræsentantskabet beslutte at tilslutte sig andre organisationer. De enkelte afdelinger
kan være medlem af de respektive specialforbund og lokalunioner under Danmarks
Idræts Forbund eller anden landsforening.
Foreningens mærke er GIF og klubfarverne er blå og hvid. En afdeling kan vælge en
anden farve på tøjet, såfremt særlige forhold kræver det, og GIF- mærke eller nål kan
bæres på dragten.
Foreningen er opdelt i selvstændige administrative og økonomisk selvstyrende afdelinger.
Forretningsudvalget kan associere nye afdelinger frem til først komne repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet kan godkende optagelse/nedlæggelse/udtrædelse af aktivitetsområder, såfremt mindst 3/4 af repræsentantskabet stemmer herfor.
§ 4.
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Repræsentantskabet er sammensat af 2 delegerede fra hver afdeling samt forretningsudvalget. Af de 2 delegerede fra hver afdeling skal formanden for den enkelte afdeling
udgøre den ene delegerede.
Forretningsudvalget kan efter behov indkalde til repræsentantskabsmøder.
Repræsentantskabet skal endvidere indkaldes, såfremt mindst halvdelen af dets medlemmer fremsætter ønske herom. Repræsentantskabsmøder skal i disse tilfælde afholdes senest 1 måned efter kravet herom er modtaget.
Afdelingskassererne afregner medlemsbidraget til Greve Idræts- Forening senest 1. februar. Medlemsbidraget afregnes pr. afdeling på baggrund af samtlige indskrevne medlemmer i løbet af kalenderåret.

§ 5.
Repræsentantskabet indkalder til årsmøde senest med udgangen af april måned.
Indkaldelse til årsmødet skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 4
ugers varsel.
Forslag til vedtægtsændringer samt øvrige forslag skal være formanden for forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før årsmødet.
På repræsentantskabsmøder og årsmødet afgøres alle sager ved simpelt flertal, hvis
ikke andet er angivet i nærværende vedtægter.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
På årsmødet vælges et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 forretningsudvalgs medlem, i alt 5 personer.
Forretningsudvalget leder det daglige arbejde og repræsenterer foreningen udadtil.
Til forretningsudvalget kan vælges alle medlemmer af Greve Idræts- Forening over 18
år.
Forretningsudvalget udarbejder sin egen forretningsorden, der skal godkendes af repræsentantskabet.
§ 6.
Årsmødet afholdes med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Valg af 1 stemmetæller.
Aflæggelse af beretning.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
Behandling af indkomne forslag,
Næste års arbejde.
Fremlæggelse af budget.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Valg.
a) Formand (vælges lige år).
b) Næstformand (vælges ulige år)
c) Kasserer (vælges ulige år).
d) Sekretær (vælges lige år).
e) FU medlem (vælges lige år)
10. Valg af 1 revisor.
Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Ved forfald under pkt. 9 konstituerer forretningsudvalget sig selv frem til førstkomne
årsmøde.
§ 7.
Repræsentantskabet har ret til at nedsætte udvalg, eventuelt udpege enkeltpersoner
uden for repræsentantskabet, til at varetage særlige opgaver.

Disse opgaver skal dog være forenelige med formålsparagraffen.
Repræsentantskabet skal til enhver tid være underrettet om udvalgets arbejde.
Efter indstilling fra afdelingsbestyrelserne kan repræsentantskabet udnævne et medlem, der gennem en årrække har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for foreningen/afdelingerne til æresmedlem.
Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer kan af samtlige afdelingsmedlemmer tilstilles forretningsudvalget, der videresender forslaget med indstilling til repræsentantskabet.
§ 8.
Foreningens repræsentantskab hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
forpligtelser.
Foreningen har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for afdelingerne.
Afdelingerne eller deres medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art.
§ 9.
1. Vedtægterne for de enkelte afdelinger skal stedse være i overensstemmelse med
G.I.F.s vedtægter, og være godkendt af repræsentantskabet.
2.

Foreningens og afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.

3.

Forretningsudvalget skal senest 31. januar aflevere driftsregnskab og status til foreningens revisor.
§ 10.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden for forretningsudvalget. Foreningens
midler kan omsættes, ved forretningsudvalgets formand eller kasserer. Køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån skal forelægges og godkendes af
repræsentantskabet.
§ 11.
Forretningsudvalget har ret til at deltage i afdelingernes generalforsamlinger med taleret, men uden stemmeret.
§ 12.
1. Afdelingerne er selvstændige økonomiske, juridiske, administrative og sportslige
enheder, der selv fastsætter deres forretningsorden.

§ 13.
Kontingent for aktiv deltagelse fastsættes af de enkelte afdelinger.
§ 14.
Et aktivitetsområde kan nedlægges/ udtræde af Greve Idræts-Forening, når mindst 3/4
af deltagerne på en afdelings generalforsamling stemmer herfor, jf. dog § 3.

Nedlæggelse/ udtrædelse kan først finde sted efter det førstkommende repræsentantskabsmøde i Greve Idræts-Forening.
§ 15.
1.

Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst I måneds mellemrum stemmer herfor.

2.. Formuens fordeling bestemmes af det sidst afholdte repræsentantskabsmøde.

Således revideret den 26. april 2011.

Dirigent Helge Mogensen

