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STRANDBY-ELLING IDRÆTSFORENINGS

VENNER

Stiftet den 8. maj 1984

§1:

Foreningens stiftelse og formål:
1. Foreningens navn er Strandby-Elling Idrætsforenings Venner,
forkortet SEIF´s VENNER
2. Foreningens formål er på forskellig måde at virke til gavn for sporten
inden for Strandby-Elling Idrætsforening ved frivillig indsats og
ydelser, fortrinsvis i ungdomsafdelingerne.

§2:

Foreningens medlemmer:
1. Foreningen optager alle, der har interesse i at virke til gavn for
sporten inden for SEIF´s rammer ved frivillig indsats og ydelse.
Medlemskabet kan opsiges skriftligt til en regnskabsperiodes udløb.

§3:

Medlemsbidrag:
1. Det årlige medlemsbidrag for medlemmerne vil blive fastsat på den
årlige generalforsamling. Medlemsbidraget gælder for forældrene.
2. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemskab.
3. Medlemsbidraget opkræves i marts – april måned og dækker
kalenderåret. Der ydes ingen refusion ved udmeldelse af foreningen.

§4:

Generalforsamling:
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Beslutningen på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal af de
mødte.
3. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer.
4. Til bestyrelsen kan højst vælges 1 medlem, der er bestyrelsesmedlem
i Strandby-Elling Idrætsforening.
5. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges en bestyrelse på
mindst 5 medlemmer, kan en midlertidig bestyrelse konstituere sig
med mindst 3 medlemmer.
6. Senest 3 mdr. efter skal der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor en bestyrelse på mindst 5 medlemmer skal
vælges, ellers må foreningen opløses.

§5:

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.
Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Aflæggelse af årsberetning for det sene st forløbne år.
Indkomne forslag
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt
budget for det kommende år.
Fastlæggelse af det årlige medlemsbidrag.
Valg af bestyrelsen:
Lige år: Formanden og 1 bestyrelsesmedlem
Ulige år: Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer
Valg af nødvendige suppleanter.
Valg af revisor og evt. suppleant for denne.
Eventuelt.

§ 6:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 10
medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§7:

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved bekendtgørelse i SEIF
NYT, samt opslag i lokalområdet med min. 8 dages varsel, samt med
angivelse af sted og tid for generalforsamlingens afholdelse.
Såfremt dagsordenen afviger fra § 5, skal den anføres i indkaldelsen.

§8:

Bestyrelsen har bemyndigelse til at præmiere sportspræstationer, man
mener bør påskønnes samt yde økonomisk støtte til sporten inden for
Strandby-Elling Idrætsforening.
Ansøgninger om tilskud behandles normalt i April og Oktober.

§9:

Såfremt foreningen opløses, skal dennes materialer, arkiv samt formue
overlades til Strandby-Elling Idrætsforenings bestyrelse til opbevaring og
overlevering til en eventuelt ny forening, der har samme formål. Såfremt
en sådan forening ikke oprettes senest 3 år efter, at den gamle er opløst,
tilfalder foreningens ejendele og formue Strandby-Elling Idrætsforening.

- Vedtægter revideret 2004 på generalforsamlingen.

