Vedtægter
for
Ebberup Idrætsforening

Stiftet den 22. april 1964

Navn og hjemsted.
§ 1.
Foreningens navn er Ebberup Idrætsforening, stiftet den 22. april 1964.
Foreningen er medlem af FBU, FHF, DGI og DGF. EIF er hjemhørende i Assens Kommune.

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

Organisation.
§ 3.
Foreningens myndighed er: Generalforsamlingen, hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.
Foreningen består for tiden af følgende afdelinger:
•
•
•
•
•

Gymnastikafdeling
Boldafdeling
Petanqueafdeling
Løbeafdeling
Senioridræt

Nye afdelinger kan oprettes med generalforsamlingens godkendelse.
Der kan oprettes en aktivitet under idrætsforeningen. En sådan aktivitet fungerer med en kontaktperson til hovedbestyrelsen
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse samt en bestyrelse for hver afdeling. Hovedbestyrelsen består af formand, kasserer,
kontingentkasserer, web/klubansvarlig og eventuelt sekretær, som vælges af generalforsamlingen. Kasserer og
kontingentkasserer kan være samme person. Desuden tiltrædes hovedbestyrelsen af formændene fra de enkelte afdelinger.
Hver afdeling ledes af en bestyrelse på 3 - 9 medlemmer.
Det er ikke muligt samtidig at være medlem af hovedbestyrelsen og en afdelingsbestyrelse.
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Desuden vælges et medlem til at føre medlemslister og hjælpe kassereren med kontingentopkrævning.
Alle valg gælder 2 år. Suppleanter vælges hvert år.
Hver afdeling foretager det praktiske arbejde inden for afdelingen.
Afdelingerne har hver især selvstyre og råder over og har ansvar for de af hovedbestyrelsen og generalforsamlingen
budgetgodkendte midler. Bestående afdeling kan nedlægges ved beslutning på generalforsamling.

Forretningsorden.
§ 4.
Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og varetager alle løbende sager. Foreningen tegnes af formanden og
kassereren i forening for overordnede aftaler.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden gyldig grund, betragtes vedkommende
som udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indkaldes.
Ebberup Idrætsforenings Støtteforenings formand kan på opfordring af hovedbestyrelsen deltage i hovedbestyrelsens møder
uden stemmeret.
Afdelingsbestyrelserne arbejder efter samme retningslinjer som hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen og de enkelte afdelinger drager omsorg for, at der føres en protokol over deres beslutninger.
Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.

Generalforsamlingen
§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan, hvor intet andet er vedtægtsmæssigt bestemt, ved absolut
stemmeflerhed blandt de fremmødte, træffe beslutninger i alle de af foreningens anliggender, der er opført på dagsordenen.

Medlemmer
§ 6.
Som medlemmer optages alle, såvel aktive som passive, der anerkender foreningens vedtægter samt de love og vedtægter,
der er gældende for de forbund og unioner, som foreningen er tilknyttet.
Ved optagelse i foreningen skal medlemmet udfylde en indmeldelsesblanket indeholdende navn, adresse, fødselsdag og år.
Adresseændring skal meddeles til afdelingsbestyrelsen.
Æresmedlemmer kan, på forslag fra hovedbestyrelsen, udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning.

Spilledragt.
§ 7.
Foreningens dragt til boldspil er: Rød trøje og røde/hvide benklæder.

Udelukkelse.
§ 8.
Skader et medlem ved sin opførsel foreningens virksomhed eller overtræder dens love, kan hovedbestyrelsen idømme
karantæne eller ekskludere vedkommende. Det pågældende medlem kan forlange eksklusionen indbragt for den
førstkommende generalforsamling. Tre måneders karantæne medfører udelukkelse fra foreningen.
Kontingentrestance kan medføre udelukkelse fra foreningen. Genoptagelse af medlemmet kan finde sted, når restancen er
betalt.

Kontingent.
§ 9.
Kontingent for medlemsskab af den enkelte afdeling fastsættes af afdelingsbestyrelserne i samråd med hovedbestyrelsen,
men må i intet tilfælde stride mod højere instansers bestemmelser om minimumskontingent.
Kontingent for aktive medlemmer betales forud i den pågældende afdelings idrætssæson.
Passive medlemmer betaler kontingent årligt.
I øvrigt kan hovedbestyrelse, eller den enkelte afdeling, når særlige forhold taler derfor helt eller delvist fritage aktive
medlemmer for kontingent.

Generalforsamling: Dagsorden og ledelse.
§ 10.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned i Ebberup.
Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel ved annoncering i Idrætsliv og på EIF’s hjemmeside.
Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse en dirigent, som ikke er medlem af bestyrelserne. Denne afgør under
iagttagelse af vedtægter alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning, dog skal skriftlig
afstemning gennemføres, blot et medlem stiller krav herom.
På generalforsamlingens dagsorden skal følgende punkter være optaget:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretninger.
a. Hovedbestyrelsens formand.
b. Afdelingsbestyrelsernes formænd.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Godkendelse af budget.
6. Eventuelle indkomne forslag.
7. Valg til hovedbestyrelse og suppleant.
8. Valg til afdelingsbestyrelser og suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Valg af fanebærere.
11. Eventuelt.
Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt og med angivelse af dagsorden stiller krav herom til foreningens formand.
Generalforsamlingen skal afholdes i Ebberup senest 3 uger efter kravets fremsættelse og indkaldes efter samme regler som
ordinær generalforsamling.
Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret.

Medlemmer under 18 år kan ikke indvælges i hovedbestyrelsen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Passive medlemmer er valgbare til bestyrelserne.

Regnskab og revision.
§ 11.
Foreningens regnskab revideres af to revisorer.
§ 12.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt regnskab.

Vedtægtsændringer og ophør.
§ 13.
Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor der på dagsordenen er optaget forslag til
vedtægtsændringer.
Til vedtagelse kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 14.
Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14
dages mellemrum.
Til vedtagelse kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 15.
I tilfælde af foreningens ophør overgår dens midler efter hovedbestyrelsens skøn til lignende sportslige formål, primært
hjemhørende i Ebberup. Men hvis en eller flere afdelinger ønsker at fortsætte deres aktivitet som selvstændig forening, vil
afdelingens aktiver overføres til den nye forening.
Foreningens faner og præmier skal i tilfælde af ophør deponeres i Dansk Idrætsforbund.
Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som
således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen

Revideret på Generalforsamlingen 21. februar 2020.
Revideret på Generalforsamlingen 24. februar 2017.
Revideret på Generalforsamlingen 26. februar 2016.

