Vedtægter for

Gadstrup IF Håndbold

Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016
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§1 Afdelingens navn og hjemsted
Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH).
Afdelingens hjemsted er Roskilde Kommune.
Afdelingen er stiftet den 12. september 1912
§2 Afdelingens formål
Afdelingen har til formål at skabe de bedst mulige rammer for dyrkning af al håndbold, som måtte
finde fornøden tilslutning, for her igennem at samle egnens aktive/passive medlemmer på en god
og opdragende måde.
§3 Medlemskab af organisationen
Afdelingen skal være medlem af Gadstrup Idrætsforening (GIF), og er her igennem medlem af
Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts
Union (RIU).
Afdelingen er desuden medlem af Sjællands Håndbold Forbund (SHF)/Håndbold Region Øst
(HRØ) og derigennem Dansk Håndbold Forbund (DHF).
§4 Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem, kan afdelingen optage enhver person, voksen som barn. Passive
medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.
Æresmedlemmer, der er indstillet af bestyrelsen, udnævnes af GIF’s generalforsamling.
§5 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske ved at udfylde en indmeldelsesblanket og aflevere/sende den til din træner
eller afdelingens kasserer/formand. Indmeldelsesblanketten findes på afdelingens hjemmeside.
Indmeldelsen er bindende for mindst 1 måned, dog er der en prøvetid på 14 dage.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen bekræftes skriftligt af forældre eller værge.
§6 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske ved at udfylde en udmeldelsesblanket og aflevere/sende den til afdelingens
kasserer/formand. Udmeldelsesblanketten findes på afdelingens hjemmeside.
Udmeldelse kan kun ske med 1 måneds varsel og kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har
noget økonomisk mellemværende med afdelingen.
Der tilbagebetales ikke kontingent.
Spillercertifikat udstedes ved henvendelse til afdelingens kasserer/formand.
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§7 Kontingent
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen ud fra det pågældende
års budget for afdelingen. Kontingentet opkræves forud. Indbetalingsterminer og opkrævningsform
fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet opkrævning udsendes 1. gang årligt d. 15. september med betaling d. 1. oktober
hvert år.
– Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent inden d. 15. oktober samme år udsendes 1.
rykkergebyr på til 50,- kr.
- Hvis kontingentet fortsat ikke er betalt d. 5. november samme år udsendes 2. rykker med
rykkergebyr på kr. 250,-.
- Er kontingentet fortsat ikke betalt pr. 1. december samme år kan bestyrelsen meddele medlemmet, at han/hun ikke kan deltage i træning eller kamp før det fulde kontingentbeløb (inkl.
rykkergebyr) er indbetalt og kasseren har bekræftet indbetalingen. Sker dette ikke ekskluderes medlemmet efterfølgende.
I konkrete tilfælde kan der dispensere for ovenstående kontingentregler mod aftale med formanden
Er et medlem skadet over en længere periode, kan medlemmet for denne periode betale passivt
kontingent. Medlemmet skal skriftligt meddele afdelingens kasserer/formand såfremt dette ønskes.
Når medlemmet igen er klar til at spille, skal dette ligeledes meddeles skriftligt til kasserer/formand.
Alle aktive dame/herre-medlemmer under uddannelse kan ydes nedsat kontingent mod forevisning
af SU kort til foreningens kasserer.
Æresmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger og har samme rettigheder som øvrige
medlemmer.
§8 Restance
Kontingentet skal være betalt inden den af bestyrelse fastsatte frist. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet herefter ikke betales inden for den nye frist,
meddeles medlemmet skriftligt, at det er udelukket fra afdelingens aktiviteter (gældende for træning, kampe og andet).
Et medlem, der er udelukket på grund af kontingentrestance i afdelingen, vil blive indberettet til de
øvrige afdelinger i GIF. Medlemmet kan optages på ny som medlem i GIF’s afdelinger mod betaling af restancen.
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§9 Eksklusion / Klubskifte
Eksklusion
Afdelingens bestyrelse kan indstille til GIF’s hovedbestyrelse om eksklusion af et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer
for eksklusion.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på GIF’s førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer herfor.
Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages på ny med en GIF generalforsamlingsbeslutning.
Betalt kontingent tilbagebetales ikke.
Klubskifte

Ved klubskifte følges de, af DBF/SHF/HRØ, til enhver tid fastsatte regler.
§10 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er afdelingens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling for afdelingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i en lokal avis og på
afdelingens hjemmeside.
Adgang til generalforsamlingen har alle afdelingens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til bestyrelsen senest 8 dage
før generalforsamlingen og opslås på afdelingens hjemmeside.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance og har været
indmeldt i mindst 30 dage. Passive medlemmer skal have været medlem af afdelingen i mindst 6
måneder. For medlemmer under 15 år, der udover alderskriteriet, opfylder betingelserne for
stemmeret, har forældre/værge én stemme pr. familie, uanset antallet af børn. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
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§11 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Forelæggelse af formandens beretning
Forelæggelse af afdelingens regnskab for det forløbne år til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen jvf. § 14:
Lige år:
3 bestyrelsesmedlemmer.
Ulige år:
2 bestyrelsesmedlemmer og kasserer.
Hvert år:
2 suppleanter.
Valg af kasserer jvf. § 16.
Valg af revisor jvf. § 18.
Eventuelt

§12 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør kvalificeret majoritet – jvf. § 9, § 19 og § 20.
Afstemning skal, såfremt blot ét medlem forlanger det, foretages skriftligt.
Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af
dirigenten.
§13 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt mindst 15 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. Generalforsamlingen skal da afholdes senest 1 måned efter begæringen er
fremsat og de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, skal være til stede.
Dagsorden skal altid indeholde de punkter der ønskes behandlet. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
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§14 Bestyrelse – valg og ledelse
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret jvf. § 10. For at kunne
blive konstitueret som formand skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende valgbare medlemmer
kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer
er på valg i ulige år.
Den ordinære generalforsamling vælger desuden 2 suppleanter til bestyrelsen, begge for 1 år ad
gangen. Suppleanterne er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig med
en formand og en næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Der tages referat af
bestyrelsens møder. I tilfælde af stemmelighed har formand/næstformand den afgørende stemme.
Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
Såfremt et medlem af bestyrelsen gentagne gange udebliver fra, de af bestyrelsen fastsatte
Møder, uden afbud eller rimelig grund, kan et flertal af bestyrelsen beslutte at indkalde en suppleant i stedet. Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
§15 Tegningsret
Afdelingen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller af et flertal af bestyrelsens medlemmer.
Formanden er medlem af GIF’s hovedbestyrelse.
Generelle problemstillinger, i relation til Roskilde Kommune, varetages af GIF’s formand.
Medlemmerne hæfter for afdelingens forpligtigelser. Bestyrelsen kan således udskrive
ekstraordinært kontingent, hvis regnskabet afviger væsentligt fra budgettet.
Afdelingen hæfter alene for egne dispositioner, bortset fra beslutninger truffet af
repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.
§16 Kasserer
Valgbare som kasserer er medlemmer/forældre/bogholdere, der er fyldt 18 år. Fraværende valgbare personer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg.
Kasserer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling og er på valg i ulige år.
Kasserer er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret. Det forventes at kasserer inden hvert bestyrelsesmøde informerer formanden om den ’økonomiske status’.
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§17 Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal i rimelig tid inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
Afdelingens godkendte regnskab og status forelægges til orientering på GIF’s ordinære
generalforsamling.
§18 Revision
Valgbare som revisor er medlemmer/forældre/bogholdere, der er fyldt 18 år. Fraværende valgbare
personer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg.
Revisor vælges for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Revisor og kasserer må
ikke være en og samme person.

Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab
og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse
regnskab og beholdninger.
§19 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/5 af de fremmødte
stemmer for forslaget.
§20 Afdelings ophør
Beslutning om afdelingens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede samt, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Er flertallet her 5/6 for afdelingens ophør, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling
fra 4 til 8 uger efter, hvor 5/6 stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Ved afdelingens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny afdeling, evt. ved sammenlægning,
afgør generalforsamlingen selv, hvordan aktiver/materiel skal anvendes til almennyttigt
idrætsarbejde.
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