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Greve Idræts Akademis vedtægter.  
 
 

§ 1. Navn og hjemsted. 
Foreningens navn er Greve Idræts Akademi og foreningens hjemsted er Greve kommune. 

 
§ 2. Formål. 
Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat 
inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige 
kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati. 
 

Nøgleordet for Akademiets aktiviteter er kvalitet og højt fagligt niveau udbudt til den mindst mulige 

brugerbetaling. Dette sikres ved, at alle midler der kommer ind i foreningen, bruges i foreningen til 

drift, samt gennemførelse og udvikling af undervisningsaktiviteter. 

 
§ 3. Medlemmer. 
Greve Idræts Akademi ledes og drives af Greve Idrætsforening (GIF) og Karlslunde Idrætsforening 
(KIF) i samarbejde med Greve kommune og Danmarks Idræts Forbund.  
Samarbejdet indebærer, at alle akademiets uddannelser og undervisere skal godkendes af 
Danmarks Idræts Forbund. Herudover skal uddannelser og undervisere rettet mod kommunale 
partnerskaber, tillige godkendes af Greve kommune. 

 
§ 4. Kontingent. 
Greve Idrætsforening og Karlslunde Idrætsforening betaler et årligt kontingent til Greve Idræts 
Akademi. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

 
§ 5. Greve Idræts Akademis Bestyrelse og Repræsentantskab. 
 

a. Bestyrelsen for Greve Idræts Akademi består af 6 personer fordelt som følgende: 
Greve Idræts Forenings bestyrelse vælger 2 repræsentanter.  
Karlslunde Idræts Forenings bestyrelse vælger 2 repræsentanter.  
Danmarks Idræts Forbund kan udpege 1 repræsentant. 
Greve Kommune kan udpege 1 repræsentant.  

 

b. Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj 
måned. Møde- og stemmeret ved Generalforsamlingen har Greve Idræts Akademis 
Repræsentantskab der består af: 

 

Bestyrelsen for Greve Idræts Akademi iflg. § 5 a samt: 
2 repræsentanter udpeget af Greve Idræts Forenings bestyrelse. 
2 repræsentanter udpeget af Karlslunde Idræts Forenings bestyrelse. 
Danmarks Idræts Forbund kan udpege 1 repræsentant. 
Greve Kommune kan udpege 1 repræsentant.  
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c. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling skal ske med mindst 30 dages varsel pr. e-mail til 

medlemmer af bestyrelsen, og til de i § 5 d. nævnte organisationers sekretariater. 
 

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 
mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt begærer dette. Ved 
begæring om Ekstraordinær Generalforsamling skal den fulde ordlyd af det der skal 
behandles vedlægges begæringen, og kun dette punkt kan behandles. 
Ekstraordinær Generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som 
Ordinær Generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter modtagelse af 
begæring herom.  

 

d. Forslag der ønskes behandlet på Ordinær Generalforsamling, skal afleveres skriftligt til 
bestyrelsens formand senest 21 dage inden Generalforsamlingens afholdelse. Ret til at 
stille forslag har Greve Idrætsforening, Karlslunde Idrætsforening, Danmarks Idræts Forbund 
og Greve kommune. Forslag udsendes til bestyrelsen og de i § 5 d. nævnte organisationers 
sekretariater senest 8 dage før afholdelse af Generalforsamlingen.  

 

e. Til Ordinære eller Ekstraordinære Generalforsamlinger, Bestyrelses- eller Udvalgsmøder 
har hver repræsentant én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afgørelser 
træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 3/5 af de 
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. 

 

f. Dagsorden ordinær generalforsamling. 
 

1. Valg af referent og dirigent. 
2. Valg af stemmetæller. 
3. Beretning herunder visioner og opgaver for fremtiden. 
4. Godkendelse af revideret regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
5. Godkendelse af budget for efterfølgende år, herunder fastsættelse af kontingent. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af revisor. 
8. Valg af revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 

g. Præsentation. 
 

1. Præsentation af Greve Idræts Forenings repræsentanter til bestyrelsen. 
2. Præsentation af Karlslunde Idræts Forenings repræsentanter til bestyrelsen. 
3. Præsentation af Danmarks Idræts Forbunds repræsentant til bestyrelsen. 
4. Præsentation af Greve Kommunes repræsentant til bestyrelsen. 
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h. Foreningen ledes og tegnes af bestyrelsen, der på sit første møde efter generalforsamlingen 

konstituerer sig med Formand, Sekretær, Kasserer og øvrige tillids poster.  
 
i. Bestyrelsen nedsætter efter behov arbejdsgrupper til afvikling af kurser / uddannelser og 

udvikling af nye indsatsområder. Arbejdsgruppernes dispositioner skal godkendes af 
bestyrelsen.      

 
§ 6.  Hæftelse og ejerskab. 
 

 Greve Idræt Akademis bestyrelse kan ikke disponere økonomisk ud over foreningens formue. 
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt i forhold til foreningens økonomi. 

   
 § 7.   Greve Idræts Akademis opløsning. 

 Ved opløsning af foreningen, skal mindst 3/5 af de i § 5.b nævnte repræsentanter stemme for 
opløsningen. Eventuelle aktiver fordeles ligeligt mellem Greve Idrætsforening og Karlslunde 
Idrætsforening og målrettes mod disse foreningers ungdomsarbejde.  

 Ved opløsning af foreningen har GIF, KIF, DIF og Greve kommune ret til at anvende 
udarbejdet undervisningsmateriale. 
 
 
 
 
 
 
 

Således besluttet på Ekstraordinær Generalforsamling 20. juni 2013.  
 


