Vedtægter for
Østfyns Handicap-Idrætsforening.
§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: Østfyns Handicap-Idrætsforening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.
Stk. 3. Foreningen er stiftet den 24. August 1988
Stk. 4. Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund.
Stk. 5. Foreningens adresse er formandens
§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes udøvelse af
idræt, under betryggende ledelse og opsyn.
§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Enhver kan optages som medlem af foreningen.
Som aktive medlemmer regnes de idrætsudøvende.
Som passive medlemmer regnes støttemedlemmer.
Handicappede idrætsudøvere har fortrinsret med hensyn til
brug af idrætsfaciliteter m.m.
Stk. 2. Indmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
Stk. 4. Foreninger, organisationer, klubber, virksomheder m.m. kan efter
bestyrelsens godkendelse optages som kollektivt, passive medlemmer af foreningen.
Stk. 5. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og
fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling.
§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen indvarsles ved skriftlig meddelelse ved opslag / lokal annoncering/Facebook
samt hjemmesiden med mindst 14 dages varsel.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 2. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret,
efter 3 mdr. medlemskab.
Medlemmer under 16 år har kun stemmeret ved forældre eller værge
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent, samt 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt.
Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte,
ved afstemninger er simpelt stemmeflertal afgørende, ved vedtægtsændringer
kræves dog, 2/3 af stemmerne er for vedtægtsændringerne.
Alle afstemninger foregår mundtligt, men såfremt blot ét medlem måtte ønske
det, skal afstemningen ske skriftligt.
Alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt, med mindre andet er vedtaget.
§ 5 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens anliggender varetages af den valgte bestyrelse.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige
år og 3 i ulige år.
En bilagskontrollant vælges på lige årstal og en bilagskontrollant vælges på ulige årstal. To
bestyrelsessuppleanter samt en bilagskontrollantsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
Valgbar til bestyrelsen er aktive og passive medlemmer, der er myndige.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på 1. møde efter generalforsamlingen med en formand,
en næstformand og en kasserer.
Ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres protokol.
Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formand eller kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 5. Kassereren skal være fuldmyndig og må kun ligge inde med kontanter til foreningens
daglige drift.
Stk. 6. Formanden og kassereren tegner foreningen
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og
skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det
over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles ved opslag / lokal annoncering samt
hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal være påtegnet og revideret af billagskontrollanterne senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§ 8 Opløsning
Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt
Generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af de afgivende gyldige stemmer – jf.
§ 4. stk. 2.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele Dansk Handicap
Idrætsforbund eller andet handicaparbejde på Østfyn

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling
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