Vedtægter
for

Viby Idrætsforening Viby IF (VIF)
Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Viby Idrætsforening (VIF). Foreningen er stiftet den 23.
september 1909 og dens hjemsted er Viby Sjælland i Roskilde kommune.

Kapitel 2. Formål.
§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for udøvelse af enhver sund
idræt, og at arbejde for at skabe rammerne herfor. Endvidere skal VIF virke koordinerende og udadvendt for de udøvende specialafdelinger.

Kapitel 3. Relationer/medlemskaber.
§ 3. VIF er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Roskilde Idræts Union,
herud over kan Hovedbestyrelsen træffe beslutning om evnt. medlemskab af andre
organisationer .

Kapitel 4. Medlemmer.
Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion
§ 4. Som medlemmer kan optages alle, der vil efterleve foreningens vedtægter og
afdelingernes bestemmelser.
Stk. 2. Regler for udmeldelse og eksklusion af såvel aktive som passive medlemmer fastsættes i de enkelte idrætsafdelingers vedtægter.

Kapitel 6. Strukturen i VIF
§ 5. VIF består af:
1. Repræsentantskabet.
2. Hovedbestyrelsen, herunder et Forretningsudvalg samt øvrige
udvalg.
3. Idrætsafdelingerne
- generalforsamlingerne
- bestyrelserne.
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Kapitel 7. Repræsentantskabet
I. Sammensætning og valg af medlemmer
§ 6. Repræsentantskabet består af:
1. Hovedbestyrelsen.
2. 1 repræsentant fra hver idrætsafdeling.
3. 1 repræsentant yderligere fra hver idrætsafdeling for hver 100 aktive medlemmer i idrætsafdelingen.
Stk. 2. Repræsentanterne, der er nævnt under pkt. 2 og 3, vælges af generalforsamlingerne i de pågældende idrætsafdelinger. Repræsentanterne skal være
mindst 15 år.
Stk. 3. Udtræder det valgte repræsentantskabsmedlem i valgperioden, indtræder
en suppleant valgt af den pågældendes idrætsafdeling.
Stk. 4. Navn, adresse og eventuel e-mail på idrætsafdelingens repræsentanter
samt suppleanter, meddeles VIFs forretningsudvalg senest 1 uge efter afholdelse af
generalforsamlingen i idrætsafdelingen.
§ 7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april
måned.
§ 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden finder
anledning dertil, eller når mindst 2 idrætsafdelinger forlanger det og samtidig angiver det/de forslag, der ønskes behandlet.
Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel og med angivelsen af forlaget.

II. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet
§ 9. Repræsentantskabsmødet indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel,
ved annoncering i lokalpressen, samt opslag på idrætsanlæggene.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og indkomne forslag.
Årsrapport og formandens beretning fremlægges skriftligt på repræsentantskabsmødet.
Stk.3. Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være
formanden i hænde senest 3 uge før afholdelsen.
IV. Dagsorden, valgregler
§ 10. Dagsorden til det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde
følgende:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Formændene for idrætsafdelingerne aflægger beretninger.
4. Hovedkassereren forelægger den reviderede årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand (i lige år).
7. Valg af næstformand/sekretær (i ulige år)
8. Valg af hovedkasserer (i ulige år).
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9. Præsentation af afdelingsrepræsentanter, valgt i overensstemmelse
med § 6.
10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Stk. 2. Alle valg til hovedbestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.
Stk. 3. Valgbare er myndige medlemmer af VIF, herunder forældre til medlemmer
under 18 år.
§ 11. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog at
2/3 af de fremmødte på repræsentantskabsmødet, stemmer for forslaget.
Ændre til ”Beslutninger træffes ved simpel flertal bortset fra vedtægtsændringer
jf.§ 21”
Stk. 2. Stemmeret har hovedbestyrelsen samt repræsentanterne valgt af idrætsafdelingerne.
Stk. 3. Stemmeret udøves personligt. Ved et repræsentantskabsmedlems forfald
kan suppleanten møde op med tale- og stemmeret.
Stk. 4. Såfremt der ikke kan sendes en suppleant, kan et medlem stemme skriftligt, eller lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Kapitel 8. Hovedbestyrelsen
I. Sammensætning.
§ 12. Hovedbestyrelsen består af:
1. Formand.
2. Næstformand.
3. Hovedkasserer.
4. Repræsentanter fra afdelingerne.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan supplere sig med øvrige personer efter behov.
II. Beføjelser og opgaver
§ 13. Hovedbestyrelsen udformer en forretningsorden, som skal indeholde en
beskrivelse af den daglige drift og opgavefordeling.
Stk.2. Formand+ minimum 2 personer fra hovedbestyrelsen, fungerer som
forretningsudvalg der forestår foreningens daglige ledelse.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov
Stk.3. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for at modvirke pædofili, samt
regler på andre områder af betydning for børns og unges ve og vel.

Kapitel 9. Regnskaberne/årsrapporterne
§ 14. VIF og afdelingernes regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskaberne/årsrapporterne afleveres i udkast til revision senest den 15.
februar, i overensstemmelse med de af revisionen fastsatte instrukser.
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Formateret: Skriftfarve: Rød
Formateret: Skriftfarve: Rød
Formateret: Skriftfarve: Rød
Formateret: Skriftfarve: Rød

Stk. 3. Revisorerne afgiver deres bemærkninger til udkastene senest den 1. marts
til hovedbestyrelsen og idrætsafdelingerne.
Stk. 4. Hvis der under hovedbestyrelsens eller afdelingsbestyrelsernes behandling
og godkendelse af årsrapporten sker ændringer, skal revisorerne have lejlighed til
at udtale sig om ændringerne.

Kapitel 11. Idrætsafdelingerne
I. Den enkelte idrætsafdeling
§ 15. Idrætsafdelingerne må ikke udbyde aktiviteter, der hører under andre afdelingers område. Hovedbestyrelsen afgør eventuelle tvister.
§ 16. Vedtægter, der giver de nærmere regler for den enkelte idrætsafdelings
virke, fastsættes af generalforsamlingen indenfor rammerne af VIFs vedtægter.
Stk. 2. Vedtægter for nye idrætsafdelinger samt ethvert ændringsforslag af eksisterende vedtægter skal godkendes af bestyrelsen, før behandling finder sted på
idrætsafdelingens generalforsamling. Bestyrelsen har 1 måned til at kommentere
udkastet.
§ 17. Idrætsafdelingerne har til opgave at varetage afdelingens egne interesser
men skal tillige yde VIF sådan bistand, som måtte begæres af bestyrelsen.
§ 18. Bestyrelsen for idrætsafdelingen fastsætter tid og sted for idrætsafdelingens
generalforsamling og drager omsorg for indkaldelse og afholdelse inden udgangen
af marts måned. Ved fastsættelse af tidspunktet skal der tages hensyn til de øvrige
idrætsafdelingers generalforsamlinger.

II. Generalforsamlingerne
§ 19. Dagsordenen for idrætsafdelingens ordinære generalforsamling skal minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Udpegning af repræsentant til VIF’s hovedbestyrelse og
repræsentantskabsmødet.
7. Eventuelt.
Stk. 2. Generalforsamling indkaldes hvert år med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 3. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer på mindst 15 år. Forældre til
medlemmer under 15 år kan afgive 1 stemme pr. medlem.
Stk. 4. Der må mødes og stemmes ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 5. Alle der skal vælges skal være myndige. De vælges for 2 år ad gangen,
skiftevis hvert andet år.
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Stk. 6. Valg af revisor og bestyrelsesmedlemmer gælder også for 2 år.
§ 20. Generalforsamlingen foretager hvert år tillige valg af 2 repræsentanter til

repræsentantskabet, samt yderligere 1 repræsentant for hvert hundrede
aktive medlemmer. Ændres fra 2 repræsentanter til ”formanden + 1
repræsentant”.
Stk. 2 Medlemmer og suppleanter vælges blandt afdelingens medlemmer
over 15 år (eller forældre til medlemmer).

Kapitel 12. Ændring af vedtægterne
§ 21. Ændring af VIFs vedtægter kan kun ske på et repræsentantskabsmøde.
Stk. 2. Ændringen kan alene vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for ændringen. Ændres ” fremmødte” til” stemmeberettigede”
Stk.3. Kan forslaget ikke vedtages pga. manglende fremmøde, indkalder hovedbestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med
almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte repræsentanter
Fremmødte ændres til fremmødte stemmeberettigede.

Kapitel 13. Nedlæggelse af VIF eller af afdelingerne
§ 22. Beslutning om ophævelse/likvidation af VIF kan kun træffes af 2 på hinanden
følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Møderne afholdes med mindst
4 ugers mellemrum.
Stk. 2. Beslutning kræver, at mindst 2/3 af samtlige repræsentanter stemmer for
forslaget ved begge møder. Ændres ”samtlige” til de stemmeberrrettigede ”
§ 23. Ved likvidation tilfalder VIFs formue ungdomsarbejdet i Viby og omegn, i
samråd med kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Ved likvidation af en idrætsafdeling tilfalder formuen VIF.

Kapitel 14. Overgangsbestemmelser
§ 24. Disse vedtægter træder i kraft den 23. september 2009.
§ 25. Idrætsafdelingerne afholder de nødvendige generalforsamlinger til vedtagelse af nødvendige ændringer af idrætsafdelingernes vedtægter senest i marts
2010.

Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 28. april 2009.

Som formand for bestyrelsen for VIF, Inga Skjærris
Som dirigent, John Niklasson
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