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Vedtægter for Hjerm FIF 
 

 

§1 Foreningens navn og hjemsted 

 

1.1 Hjerm Forenede Idrætsforeninger, som kan forkortes til Hjerm FIF. Foreningen er 

hjemmehørende i Hjerm i Struer Kommune. 

 

§2 Foreningens formål  

2.1 Foreningens formål er at udvikle fællesskabet på tværs af alle aldersgrupper samt skabe sunde   

rammer omkring idrætten. Dette søges nået gennem idrætslige aktiviteter samt kulturelle 

arrangementer. 
 

§3 Struktur  

3.1 Foreningen skal være tilsluttet de forbund, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder 

behov for. 

 

§4 Medlemskab  

4.1 Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens formål og 

bestemmelser. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til en af foreningens bestyrelses-

/udvalgsmedlemmer eller trænere/ledere. Optagelse kan også ske via foreningens hjemmeside. 

 

4.2 Udmeldelse sker ved henvendelse til de respektive udvalg. 

       

4.3 Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningen eller dens formål. 

Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende 

generalforsamling.  

 

§5 Generalforsamlingen  

 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker 

ved annoncering via sociale medier samt foreningens hjemmeside mindst 10 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. Forslag til 

dagsordenen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

 

 

 

 



  

Side 2 

5.3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab  

4. Aktivitetsudvalgenes beretning 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg 

a. Hovedbestyrelsen 

b. Aktivitetsudvalg 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

5.4 Ved kampvalg skal der være skriftlig afstemning, i andre situationer afgør dirigenten om han 

ønsker skriftlig afstemning. Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal 

vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.  

 

5.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte stemmeberettigede.  

 

5.6 Stemmeberettigede er alle medlemmer, som er fyldt 14 år, samt forældre, som har børn, der 

betaler kontingent til foreningen. Ledere, udvalgsmedlemmer, hovedbestyrelse og instruktører er 

alle medlemmer af foreningen og har stemmeret. 

Valgbare til udvalg er medlemmer, som er fyldt 16 år, dog skal udvalgskasserer være fyldt 18 år, 

samt forældre, som har børn, der betaler kontingent til foreningen. Medlemmer af 

hovedbestyrelsen skal være fyldt 21 år.  

 

5.7 Hovedbestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis 

forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.  

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling  

 

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal 

afholdes når mindst ¼ af medlemmerne stiller skriftligt motiveret krav herom. I sidstnævnte 

tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.  

Den bekendtgøres efter samme regler som den ordinære generalforsamling. 

 

§7 Hovedbestyrelsen  

7.1 Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges af 

generalforsamlingen for en 2-årig periode og kan genvælges. Der afgår skiftevis 2 og 3 

medlemmer. Første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges en suppleant for 

hovedbestyrelsen.  
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7.2 Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv således ved førstkommende møde efter 

generalforsamlingen: 

 

a) formand 

b) næstformand 

c) sekretær 

d) kasserer 

 

7.3 Der vælges hvert år en suppleant til hovedbestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader 

bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem 

sig på ny.  

 

7.4 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af skriftlig dagsorden. Der føres 

referat over bestyrelsens beslutninger, som sendes til alle udvalg. I formandens forfald indtræder 

næstformanden i dennes sted.  

 

7.5 Hovedbestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte 

arbejdsgrupper efter behov.  

 

7.6 Det er kun tilladt med ét medlem fra hvert udvalg i hovedbestyrelsen 

 

7.7 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til 

stede.  

 

§8 Aktivitetsudvalg  

 

8.1 Hvert udvalg har sin egen ledelse bestående af minimum en formand og en kasserer. 

Udvalgene arbejder selvstændigt i alle anliggender, der alene berører det enkelte udvalg. Ved 

stemmeret med et lige antal har formanden den afgørende stemme.  

 

8.2 Udvalgets arbejde tilrettelægges økonomisk, så det bærer sig selv. Udvalgene fremlægger 

budget og aflægger regnskab til godkendelse i hovedbestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige for at 

kontingenter indbetales rettidigt. 

 

8.3 Regnskab skal være bogført hvert kvartal.  

 

8.4 Udvalgene er forpligtet til at føre referat over arbejdet i udvalgene samt sende det til 

hovedbestyrelsen efter hvert møde.  

 

8.5 Udvalgene er i øvrigt bemyndiget til selv at træffe alle afgørelser vedrørende udvælgelse af 

instruktører/træner/ledere m.v. til arbejdet i udvalgene. 

 

8.6 Udvalgene er underlagt Hjerm FIF’s formål 

 

8.7 Ved oprettelse af et nyt udvalg sendes en skriftlig ansøgning til hovedbestyrelsen. Ligeledes 

ved nedlæggelse af udvalg sendes ansøgning til hovedbestyrelsen som træffer beslutning om 

dette.  
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§9 Regnskab og revision  

9.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12) 

 

9.2 Regnskabet føres af kassereren/økonomiudvalget og skal indeholde oversigt over indtægter og 

udgifter samt en status.   

 

9.3 Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for en toårig periode, men afgår skiftevis. 

Første gang ved lodtrækning. Hvert år vælges 1 revisor + 1 revisorsuppleant. 

 

9.4 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal 

være forsynet med revisors påtegning og underskrift samt underskrift af formanden og kassereren. 

 

§10 Dispositionsret 

 

10.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. I sager der angår køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom til en værdi højere end 50.000 dkk. tegnes foreningen af den samlede 

bestyrelse.  

 

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 

påhviler foreningen.  

 

§11 Vedtægtsændringer  

11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, 

når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for 

forslaget.  

 

§12 Opløsning af foreningen  

12.1 Foreningen kan kun opløses ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 

og højst 4 ugers mellemrum. 

 

12.2 Til vedtagelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

12.3 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til Hjerm Borgerforening. 

 

 

Vedtægtsændringerne er godkendt på den ordinære generalforsamling d. 28.03.2022 

  

 

 

 

 

 
  


