Vedtægter IK Vest
§1
Foreningens navn er Idrætsklubben “Vest”
Dens hjemsted er Lønne/Nymindegab i Blåbjerg Kommune.
§2
Foreningens formål er at samle alle interesserede i Lønne  Nymindegab til idræt og
kammeratlig samvær.
§3
Af bestyrelsen skal formanden, næstformanden samt kassereren være mindst 21 år.
§4
Enhver mand/kvinde kan optages som medlem mod betaling af et af bestyrelsen fastsat
kontingent
§5
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af
kontingent fremsendes rykkerskrivelsen. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal
medlemmet skriftligt meddles, at foreningens medlemsliste.
Nyoptagelse kan da dun ske mod betaling af gælden.
§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§7
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Medlemmerne vælges for to år ad gangen, således, at der første år er tre medlemmer på
valg og næste år fire medlemmer på valg.
Der vælges tillige to suppleanter, som dog kun vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i forhold til aktiviteter, af alle aktive medlemmer.
§8
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned. Ekstraordinært
generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst halvdelen af
foreningens aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i den, lokale ugeavis med mindst 14 dages varsel.
Ken aktive medlemmer har stemmeret.
§9
Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer, skriftefører og stemmeoptællere.
Forslag kan ske mundtlig eller skriftlig  generalforsamlingen afgør hvilken man ønsker. Valg
til bestyrelsen skal ske skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte
antal stemmer.

Alle valg og beslutninger tages med almindelig stemmeflerhed. Ved paragrafændringer
kræves dog 2/3 flerhed.
Ved andre afstemninger bortfalder forslaget, hvis stemmer står lige.
§10
Regnskabet følger kalenderåret.
Regnskabet skal revideres af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen, for et år ad
gangen. Det reviderede regnskab skal forelægges den ordinære generalforsamling.
Den samlede bestyrelse har ansvaret for foreningens midler.
§11
På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer, skriftefører og stemmetællere
Formandens beretning
Beretning fra udvalg
Regnskabets fremlæggelse i revideret stand
Indkomme forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker forelagt på generalforsamlingen, må være formanden i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
§12
Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en i den anledning indkaldt
generalforsamling, og da kun når 2/3 af medlemmernes stemmer er derfor.
Vedtages klubbens ophør overgår dennes midler til en evt. Ny forening med samme formål.
Er ingen forening af denne art oprettet inden 10 år overgår alt til velgørende formål indenfor
idrætten.
Foreningens midler kan aldrig blive fordelt mellem medlemmerne.
§13
Ethvert medlem som modarbejder foreningens interesse, kan af bestyrelsen, blive udelukket
af foreningen.
§14
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, heriblandt
formanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden og kasseren.
Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000, kræves dog underskrift af formand og
kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§15
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
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