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Afsnit I
Navn og formAl
Kap. 1 Navn og formAl
$1
IDR.ETS
Foreningen,hvis navner ESPERG,€,RDE
FORENINIG,er stiftet den 3. november1935 ved
af daverendeEspergardeBoldklub
sammenslutning
og EspergerdeGymnastikforening.
$2
i
Densform6ler at samledyrkereaf og interesserede
idret og motion,samtalmennyttigeformil.
Afsnit tl
Hovedforeningen
Kap.2 Hovedforeningen
$3
opgaveer at forest6koordinering
Hovedforeningens
og samarbejdemellem de enkelteafdelingersamt
representereforeningenudadtil i samtligeforhold,
ogsi forholdder vedrgrerde enkelteafdelinger.

$4
afholdes hvert ir inden udganGeneralforsamlingen

genaf april maned.

$5
skal,for at vere lovligt indGeneralforsamlingen
varslet, meddeles medlemmerne tidligst 6 uger og
senest8 dagefgr dens afholdelse.

Forening

$6
Generalforsamlingener foreningens hBjestemyndighed, og dens beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmpdte medlemmer,jfr. dog $
39 og $ 40.
Dirigenten velger den form, hvorunder en afstemning
skal foregi, men skal dog, sifremt et af de tilstedevarendemedlemmerOnskerdet,lade afstemningenforegi
skriftligt.
Alle valg skal foregi skriftligt, sifremt der er foreslAet
flere kandidater,end der skal velges. Bliver der ved en
afstemning stemmelighed,foretagesny afstemning.
Stemmeberettigeter ethvert medlem, der er fyldt l6 ir,
og som mindst I mined har veret medlem af foreningen.
$7
Generalforsamlingenhar fglgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandensberetnine.
3. Regnskaber.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand, forretningsudvalg,
revisorer og suppleanter.
6. Eventuelt.
Forslag, der dnskes optaget under punkt 4, mi vare
bestyrelseni hende senest14 dagefgr generalforsamlineen.

$8
velger formand,4 medlemmer
Generalforsamlingen
tilforretningsudvalget,2suppleantertilfonetningsudvalget,2 revisorerog 1 revisorsuppleant.
Formandenvelgesfor et ir adgangen.

Medlemmeme til fonetningsudvalget velges for to 6r
ad gangen, siledes at der valges 2 medlemmer til
forretningsudvalgetved hver generalforsamling.
revisorerneog revisorBestyrelsessuppleanterne.
suppleantenvalges for et ir ad gangen.Genvalg kan
finde sted for alles vedkommende.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 6r.
Formanden kan ikke vere medlem af en afdelingsbestyrelse.
Revisoremeog revisorsuppleantenkan ikke vare medlem af nogen bestyrelseinden for foreningen.

$e
Ekstraordinrergeneralforsamlingafholdes,nir bestyrelsen finder det nodvendigt, eller nir mindst 10% af
foreningens stemmeberettigedemedlemmer, dog
mindst 25 personerved skriftlig henvendelsetil formandenunder angivelseaf forhandlingsemnetforlanger en sidan afholdt.
Ekstraordiner generalforsamlingskal afholdes senest
4 uger efter det fremsendteforlangendeer modtagetaf
formanden
Hovedbestyrelsen

$10
Bestyrelsen,der nest efter generalforsamlingener den
hgjeste myndighed inden for foreningen, skal foresti
alle samledeforeningsarrangementer.
Bestyrelsenbestir af formandenog de 4 af generalforsamlingen valgte medlemmer til forretningsudvalget,
samt formendene for idratsafdelingeme.
Bestyrelsenvaelgerselv sin nrestformand,kassererog
sekreter.
Hvis en afdelingsformandikke kan deltage i af bestyrelsen varslet mpde, kan afdelingen lade sifrepresentere afnrestformanden,e1leri dennesforfald et andet
medlem af afdelingsbestyrelsen.

$ 11
KassererenfOrerforeningensregnskaber,ligesom alle
ind- og udbetalingerskerved ham. Han f6rerendvidere
medlemskartoteket.
$12
Sekretrerenfgrer protokol over mgder og generalforsamlinger, samtf6rer foreningenskorrespondance.

Afsnit lll
ldratsafdelingerne
Kap. 3 ldratsafdelingerne
Nve afdelinger
$14
Forslagom oprettelseaf nye idratsafdelingereller
fremsrettespa
optagelseaf andre idrretsforeninger
hovedforeningens
ordinaregeneralforsamling.

s15

Den enkelte idretsafdeling er at betragtesom en gkonomisk selvstendig enhed, og hefter siLledesfor sine
egnedispositioner.
Hverken hovedforeningen eller de enkelte afdelinger
hefter siledes for den enkelte afdelings pkonomiske
dispositioner.

$16
Hver idretsafdeling afholder en irlig generalforsamling senest3 mineder efter afslutning af afdelingens
regnskabsir.
$ 17
Generalforsamlingen skal, for at vere lovligt indvarslet, meddeles medlemmerne tidligst 6 uger og
senest8 dagef4r dens afholdelse.
$18
Stemmeberettigeter alle medlemmer af den pigeldende afdeling, der er fyldt 16 6r, og som ikke er i
kontingentrestancepi stemmetidspunktet.

$le
Afdelingsgeneralforsamlingen har fglgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandensberetnins.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter.
6. Eventuelt.
Forslag, der Onskesoptaget under punkt 4, mi vare
bestyrelseni hende senest14 dagefgr generalforsamlingen.

$20
Afdelingsgeneralforsamlingen velger formand, 2 eIForretningsudvalg
ler flere bestyrelsesmedlemmerog 2 bestyrelsessuppleanter.
$13
valgte Formanden, der indtreder i hovedforeningensbestyFormandenog de 4 af generalforsamlingen
danneret fonetningsudvalg, relse, velges for 1 ir ad gangen.
bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmemevelges for 2 ir ad gangenog
derforestir dendagligeledelseaf foreningen.
afgir efter tur med halvdelen pi hver generalforsamling.
Bestyrelsessuppleanternevelges for et ir ad gangen.
Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.

Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt
l8 ir, samt foraldre til umyndige medlemmer.
$21
Ud over idratsafdelingens medlemmer, har hovedforeningens Bvrige medlemmer lov til at oververe en
afdelingsgeneralforsamling og har taleret, men ikke
stemmeret.
Q22
Afdelingsgeneralforsamlingen
herunderekstraordinere
generalforsamlinger afholdes og indkaldes i 6vrigt
efter sammeregler som generalforsamlingeni hovedforeningen.
Kontingent
$23
Kontingentet i en idratsafdeling fastsettes af den
pigeldende bestyrelse,jvf. g 36. StAr et medlem i
restance med mere end 2 mineders kontingent, har
afdelingsbestyrelsenret til at udelukke vedkommende
adgangtil idr@tten.

$30
Hovedforeningensformand har ret til at overv&re en
afdelings bestyrelsesmgderog har taleret, men ikke
stemmeret.
Hovedforeningensformand kan eventuelt lade sig repr@sentereved et andet medlem forretningsudvalget.
Afsnit lV
Falles bestemmelser
Kap.4 Regnskab
$ 31
Regnskaberneafsluttes hvert ir senest3 l. december,
og kassererenskal forelegge alt vedrgrenderegnskaberne for den af hovedforeningen valgte revision
mindst 8 dagefgr den ordinere generalforsamling.
$32
Revisorernehar pligt til at gennemgi alt vedrprende
regnskabemesamt give pAtegningherom.
Kap.5 Medlemmerne

Afdelingsbestyrelsen
824
Afdelingsbestyrelsensstgrrelsebestemmesaf afdelingens generalforsamling, men den skal dog foruden
formanden besti af mindst 2 medlemmer.

$33
Medlem af foreningen er:

aktive, der har betalt kontingent til en eller flere afdelinger, og
passive, derer indmeldt som sidan eller er overgiet fra
aktiv til passiv.
$25
Medlemskabet gelder fra indmeldelsesdatoentil udAfdelingsbestyrelsen er den afggrende myndighed,
meldelsefinder sted,eller til pigaldende ekskluderes
hvad det idretslige arbejde og afdelingens lkonomipi grund af restance eller af irsager som nedenfor
ske dispositioner angir, under ansvar overfor afdelinanfart.
gens generalforsarnling. Undtaget dog beslutninger,
Er et medlem til skade for andre medlemmer, viser
jfr. $ 37.
usportslig andeller modarbejderforeningenstarv, skaFormandenhar pligt til at lede det daglige arbejdesamt
ber splittelse eller skaber sig private fordele til skade
til at aflegge beretning ved bestyrelsesm@derne
i forfor foreningen, er hovedbestyrelsenbemyndiget til at
eningen.
give vedkommende en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfalde har hovedbestyrelsenmyndighed til at ekss26
Bestyrelsen
valger selvsin nestformand,kasserer
og kludere vedkommende fra hele foreningen inklusive
de enkelte afdelinger.
sekreter.
Et sadantekskluderetmedlem skal have skriftlig med527
delelseom eksklusionenog har derefter ret til at mgde
Afdelingenskasserer
fgreret regnskabfor denpigelved fprstkommende generalforsamling i hoveddendeafdeling.
foreningen for at forsvare sin sag.
En begering om at forsvare sin sag for den fprstkom$28
mende generalforsamling har ikke opsettende virkAfdelingsbestyrelsen
sikreropbevaringen
af afdelinning pi hovedbestyrelsensbeslutning.
genskorrespondance,
referaterfra bestyrelsesmgder
Er et medlem til skade for andre medlemmer, viser
og generalforsamlinger
i afdelingen,samtfortegnelse
usportslig andeller modarbejderforeningenstarv, skaoversportsligeresultater.
ber splittelse eller skaber sig private fordele til skade
for afdelingen, er afdelingsbestyrelsenefter samme
$29
Vedhenvendelse
fra enafdelingtil offentligemyndig- principper berettiget til at udelukke medlemmet fra
heder,skalhovedforeningens
forretningsudvalg
orien- afdelingen.
teres,ligesomserlige arangementerskalgodkendes Et udelukket medlem skal have skriftlig meddelelse
om udelukkelsen, og har derefter ret til at m6de ved
af detteudvale.
fgrstkommende generalforsamling i afdelingen for at
forsvare sin sag.

Afdelingsbestyrelsen har pligt til at orientere hovedforeningens forretningsudvalg om beslutningen om
udelukkelse af et medlem.
En begaring om at forsvare sin sag for den f@rstkommende generalforsamling har ikke ops@ttendevirkning pi afdelingsbestyrelsensbeslutning.
$34
Idretsud6vere er ikke ulykkesforsikrede, og foreningen pitager sig intet ansvarforeventuelle skaderunder
Ovelseme.

Alle generalforsamlinger,er alenelovligt indvarslede,
l) nAr de er meddelt i medlemsbladetmed det i
vedt@gtemegivne varsel eller
2) annonceretpi foreningenshjemmesidetillige
med opslag udvalgte stederi haller og klubhuse med det i vedtregternegivne varsel.
Afsnit V
Andring af vedtagter og oplssning
Kap. 8 Endring af vedtegterne

$3e
$35
Politiske drgftelser og agitationermi ikke undernogen
form finde sted i foreningen.

Kap.6 Kontingent
$36
Den enkelte idratsafdeling fastsetter selv kontingentet for afdelingens enkelte medlemmer jfr. $ 23.
Kontingentet er for passivemedlemmer mindst 75 kr.
irligt.
Aktive medlemmer betaler kun kontinsent til den
p6geldende afdeling.

$37
Hveridretsafdeling afregnerirligt for hvet medlemet
belgb til hovedforeningentil dekning af felles udgifter.
Belobets stgrrelsefastsettes pi det forste hovedbestyrelsesmpde efter den ordinare generalforsamling i
hovedforeningen.
Hvis en afdeling ikke afregner afdelingenskontingent
til hovedforeningen inden udgangen af det efterfplgendekalenderir, kan hovedbestyrelsenvelge at ekskludere afdelingen. I tilfalde afeksklusion kan afdelingen krave beslutningenprgvet pi hovedforeningens
ne stkommendegeneralforsamling.Fremsettesbegreringen om prgvelse af eksklusion for en generalforsamling inden 6 uger efter at meddelelseer kommet
frem til formanden eller i dennesforfald til 2 afdelingssuspenderes
eksklusionen,indbestyrelsesmedlemmer,
til generalforsamlingen har truffet endelig afggrelse
om hovedbestyrelsensbeslutning. Fremsettes beg@ringen senere,fastholdes eksklusionen, indtil hovedforeningens generalforsamling m6tte tilsidesette hovedbestyrelsensbeslutning.
Kap.7 Medlemsbladet

$38
Foreningenkan udgive et medlemsblad,der udsendes
til samtlige medlemmer.
Til at redigere bladet valger hovedbestyrelsenselv et
udvalg.

,4ndring af vedtegterne kan kun finde sted, sifremt
2/3 af foreningensstemmeberettigedemedlemmer ved
fremmode pi hovedforeningens generalforsamling
stemmer herfor.
Sifremt det npdvendige flertal ikke opnis, kan vedtegtsandringerne ske ved uandret genfremsrettelseaf
det/de stiltede forslag pi den fgrstkommendegeneralforsamling, hvorpi der alenekreves almindelig stemmeflerhed for endelig vedtagelse.

Kap.9 Oplosningaf
hovedforeningen
og/elleren afdeling.
$40
Oplosning af hovedforeningen eller en afdeling kan
kun ske, nir det er meddelt i indvarslingen til hovedforeningens generalforsamling, og kan kun vedtages,
nhr 213af de fremm6dte stemmeberettigedemedlemmer er m@dt,og 3/4 af disse stemmer for oplgsningen.
Er generalforsamlingenikke beslutningsdygtig ifOlge
ovenstiende, afholdes ny generalforsamling 14 dage
senere,og denneer beslutningsdygtiguansetantallet af
fremmodte medlemmer.
Den afsluttende generalforsamling disponerer over
foreningens midler.
Foranstiende vedtegter for Espergerde Idrrets Forening og dens idretsafdelinger er vedtaget pi hovedforeningens generalforsamling den 27. apil 1970 og
endringer foretaget pi generalforsamlinger i 1972,
1975, 1979, 1982, 1983, 1985, 1989, 1993, 1996,2005
og2012.

