KOLDING KFUM ATLETIK & MOTION
VEDTÆGTER
§ 1. Foreningens navn er Kolding KFUM Atletik & Motion. Stiftet den 19. januar 1972. Dens hjemsted er
Kolding Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at dyrke atletik og medvirke til udbredelse af kendskabet til betydningen af
motion i overensstemmelse med lovene for Kolding KFUM Idrætsforening.

§ 3. Foreningen er medlem af KFUM Idrætsforbund, DIF, DAF, DGI, KIR og er undergivet disse love og
bestemmelser.

§ 4. Som aktiv eller passiv kan enhver optages; dog skal for umyndiges vedkommende foreligge samtykke
fra forældre / værge.

§ 5. Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves halvårlig for alle medlemsgrupper på nær motionsafdelingen, som opkræves 1 gang
årligt. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 6. Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker med mindst 14 dages varsel til den 1. april eller 1. oktober, og
at det skyldige kontingent er betalt. Er et medlem kommet i kontingentrestance for et halvt år, kan
bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, som medlem af foreningen, før
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, ekskludere et medlem, hvis mindst 2/3 af
bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning skal vedkommende
have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eksklusionen skal godkendes af Kolding KFUM Idrætsforenings
hovedbestyrelse.

§ 7. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som vedtægterne foreskriver, den højeste
myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned
og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på: www.koldingfkumatletik.dk og i dagspressen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hændes senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Alle medlemmer over 14 år og 1 forældre / værge pr. familie for medlemmer under 14 år (hvis 2 eller flere
er der stadigvæk kun 1 stemme pr. familie) har stemmeret. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer over
17 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og såfremt skyldigt kontingent er betalt.
Dagsordenen skal indeholde:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant
Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal. Personvalg foregår skriftligt. Øvrige
afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det. Bestyrelsen består af 5
medlemmer, hvoraf formanden og 2 medlemmer afgør på lige årstal, og kassereren og 1 medlem afgår på
ulige. Hvis generalforsamlingen ikke vælger formanden eller kassereren, kan bestyrelsen konstituere sig
selv ved førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden er
afdelingens repræsentant i Kolding KFUM Idrætsforenings hovedbestyrelse.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling kan, når 1/3 af medlemmer, bestyrelsen eller hovedbestyrelsen
kræver det, indkaldes med 14 dages varsel.

§ 9. Foreningens regnskab er kalenderåret. Inden 1. februar afgives regnskabet til revisorerne. Regnskabet
forelægges generalforsamlingen til godkendelse med revisorernes påtegning.
§ 9a. Tegningsret for foreningen har formand og kasserer i fællesskab.

§ 10. Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede, er for forslaget. Endvidere skal vedtægterne være i overensstemmelse med
gældende love for de organisationer, som foreningen er medlem af, samt lovene for Kolding KFUM
Idrætsforening.

§ 11. Som æresmedlem i foreningen kan efter indstilling udnævnes personer, der har ydet foreningen
særlige og betydningsfulde tjenester, eller som gennem en længere årrække har udført et stort og
uegennyttigt arbejde for foreningen.
Indstillingen til æresmedlem skal indeholde en begrundelse for, på hvilke måder vedkommende har gjort
sig fortjent til at blive æresmedlem.
Beslutning om udnævnelse til æresmedlem træffes af foreningens bestyrelse.

§ 12. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinære generalforsamling med et flertal
på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede
medlemmer. Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særskilt punkt på dagsordenen.
Ved opløsning af foreningen skal eventuelt overskydende midler anvendes til arbejde inden for KFUM
Idrætten i Kolding Kommune eller bestemmelse truffet af den opløsende generalforsamling.
********************
Vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 30. april 2013

2

