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Navn og 
hjemsted 

1. 

 

Foreningen er stiftet i 1900, og dens navn er Kibæk Idrætsforening, forkortet KIF. 

Foreningens hjemsted er Kibæk. 

 

Formål 2. 

 

Foreningens formål er at fremme idrætten og skabe sundhed, sammenhold og 

fællesskabsfølelse for både børn og voksne. 

 

Medlemmer 3. 

 

I foreningen kan alle optages som aktive eller passive medlemmer, som kan 

anerkende foreningens formål. 

 

   Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med foreningens udvalg retningslinjer for 

kontingenternes størrelse. 

 

   Udelukkelse fra foreningen kan efter beslutning i bestyrelsen foretages i tilfælde af 

brud på god orden og tone, der til enhver tid bør råde i foreningen. Bestyrelsens 

afgørelser kan indankes for årsmødet. 

 

Ledelsen 4. 

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. Bestyrelsen varetager foreningens drift i samarbejde med foreningens 

udvalg. Samarbejdsudvalget med repræsentanter for bestyrelsen og de enkelte 

udvalg sikrer åbenhed, informationsdeling og samarbejde i hele foreningen. 

 

  Bestyrelsen udarbejder skriftlig dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder, som er 

tilgængelige for de enkelte udvalg. 

 

   Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således 

der skiftevis vælges 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

  Suppelanter vælges for et år ad gangen. Suppleanter indgår ikke i 

bestyrelsesarbejdet og har ikke mødepligt ved bestyrelsesmøder. Suppleanter 

indtræder i tilfælde af utidig fratræden af et bestyrelsesmedlem. 

 

  Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fordeler bestyrelsens opgaver mellem sig. 

Bestyrelsen fastsætter selv rammerne og arbejdsfordeling internt i bestyrelsen, dog 

udpeges talsmand/formand for bestyrelsen. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

 

  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid 

tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse 

nogen personlig hæftelse, udover kontingentforpligtelsen. 

 

Tegningsret 5. 

 

Tegningsret for KIF har bestyrelsen. Tegningsretten er gyldig ved mindst 3 

personer fra bestyrelsen. 

 

  Bestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt. 

 

Regnskab 6. 

 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli. Regnskabsåret 2015/16 

omfatter omlægningsperioden 1. januar 2015 – 31. juli 2016. 

 



  På årsmødet vælges revisor og omfanget af revisors arbejde bliver fastsat. 

 

  Foreningens regnskab godkendes på årsmødet. 

 

Udvalg 7. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller udvælge personer til varetagelse af 

løbende og enkeltstående opgaver. 

 

  Årsmødet og/eller bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til varetagelse af 

forskellige opgaver. Udvalgene konstituerer sig selv. 

 

  Ledelsen af de enkelte udvalg vælges blandt medlemmer/forældre i de enkelte 

idrætsgrene. Ledelsen af de enkelte udvalg har ansvaret for afholdelse af de 

enkelte aktiviteter og udvikling af samme. 

 

  Bestyrelsen udfærdiger foreningens organisationsplan. Bestyrelsen fastlægger de 

overordnede retningslinjer, som alle udvalg skal følge. De enkelte udvalg 

udfærdiger egne retningslinjer Retningslinjerne skal godkendes i bestyrelsen. 

 

Årsmøde  8. 

 

Ordinært årsmøde afholdes en gang årligt senest ved udgangen af oktober 

måned. Der kan indvarsles elektronisk i henhold til foreningens medlemskartotek 

eller gennem en lokal avis senest 14 dage før. 

 

  Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, må være bestyrelsen i hænde senest 

8 dage før årsmødet. 

 

   Det ordinære årsmøde indeholder følgende faste punkter. 

 

  1. Valg af dirigent 

   2. Konstatering af antal stemmeberettigede 

   3. Bestyrelsens beretning 

   4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

   5. Indkomne forslag 

   6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 

    i. Til bestyrelsen vælges der i lige år tre personer, og i ulige år vælges der 
to personer 

ii. Til suppleanter vælges der hvert år 1. og 2. suppeant 

  7. Valg af revisor 

  8. Eventuelt 

   Stemmeret på årsmødet har alle foreningens aktive og passive medlemmer. 

Medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret, og medlemmer under 16 år kan 

repræsenteres af en forælder, der i såfald kun har én stemme. Valgbare er alle 

aktive og passive medlemmer i KIF. 

 

  Afstemning foregår ved simpelt flertal. Der kan kun stemmes ved personligt 

fremmøde. Afstemning kan foregå ved skriftlig afstemning. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer er altid skriftlig. 

 



   Ekstraordinært årsmøde kan afholdes efter beslutning i bestyrelsen eller når 

mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med 

angivelse af dagsorden. Indvarsling sker som ved ordinært årsmøde. 

 

Repræsentatio
n 

9. 

 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Kibæk Krydsfelts repræsentantskab samt 

øvrige idrætsorganisationer. Valgbare er alle aktive og passive medlemmer af KIF. 

Ved interesse rettes henvendelse til bestyrelsen. 

 

Vedtægts-
ændring 

10. 

 

Ændring til disse vedtægter kan kun foretages på et årsmøde, når det ved 

indvarslingen til dette er bekendtgjort, hvori denne forandring består og har kun 

gyldighed, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på årsmødet er for 

ændringen. 

 

Opløsning 11. 

 

I tilfælde af opløsning af foreningen fordeles eventuelle midler blandt foreninger i 

Kibæk af Herning Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. 

 

  Foreningen kan opløses, hvis det vedtages med 3/4 af de afgivne gyldige 

stemmer på 2 hinanden følgende ekstraordinære årsmøder, der holdes med 

mindst en måneds mellemrum. 

 

Ikrafttræden 12. 

 

Disse vedtægter er godkendt af årsmødet den 10.december 2015 og senere 

ændringer vedtaget på årsmødet den 2. oktober 2017. 

 

 


