Vedtægter
for
Viby IF Fitness

§ 1 Navn og Hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er: Viby IF Fitness.
Stk. 2. Foreningen er stiftet den 26. juni 2014.
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Viby, i Roskilde Kommune.
Stk. 4. Foreningen er en underafdeling af Viby Idrætsforening og er underlagt dennes vedtægter.
§ 2 Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens formål er
• At skabe interesse for og udbrede kendskabet til fitness og tilhørende holdaktiviteter, samt
varetage medlemmernes sportslige interesser
• At skabe en aktiv og positiv ånd omkring foreningens og dennes arbejde
• At skabe og styrke sammenholdet blandt medlemmer, instruktører og bestyrelse og fremme
fælleskabet og det sociale liv i foreningen.
§ 3 Medlemskab af organisationer
Stk. 1. Viby IF Fitness er medlem af Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, og kan
være medlem af andre relevante organisationer, som Roskilde Idræts Union.
Stk. 2 Foreningen er underlagt Forenings Fitness rammer, herunder den til en hver tid gældende
Dopingpolitik.
§ 4 Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som anmoder om medlemskab og kan tilslutte sig foreningens
formål.
Stk. 2. Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges underskrift. Medlemmer
under 15 år kan optages efter særlige retningslinjer, som vedtages af bestyrelsen, dog uden personligt
medlemskort.
Stk. 3. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for igangværende sæson.
Stk. 4. Der kan optages aktive som passive medlemmer i foreningen.
Stk. 5. Udmeldelse kan alene ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer med en måneds varsel til
udgangen af en kontingentperiode.
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§ 5 Udmeldelse og eksklusion
Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for
foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om
udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Stk. 2. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
Stk. 3. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver simpelt flertal.
§ 6 Kontingent
Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen, efter indstilling af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves forud.
Der betales et indmeldelsesgebyr.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsformen og kan pålægge rykkergebyr. Betales kontingentet ikke
rettidigt, betragtes dette som udmeldelse.
Stk. 3. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet ved udmeldelse af eller eksklusion.
§ 7 Foreningens ledelse
Stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at varetage den daglige drift af foreningen med ansvar over for
generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 8 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består minimum af 5 personer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen skiftevis hver
andet år.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige konstituerer sig med
næstformand og sekretær. Der vælges desuden 1-2 suppleanter til bestyrelsen
.
Formanden er født medlem af Viby Idrætsforenings hovedbestyrelse
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.
Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have givet skriftlig tilsagn.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til givne opgaver, blandt alle foreningens medlemmer
Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede, herunder formand eller kasserer.
§ 9 Ordinær Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed under iagttagelse af disses vedtægter,
indkaldes af bestyrelsen ordinært én gang årligt senest i marts måned.
Stk. 2. Indvarsling af generalforsamlingen skal ske til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse med
angivelse af dagsordenen.
Stk. 3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Stemmer kan kun afgives ved personligt
fremmøde og skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive mere end to stemmer pr. afstemning (egen stemme
+ en fuldmagt).
Stk. 5. Stemmeret har kun medlemmer, som på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, har betalt
kontingent mindst 3 måneder før.
Stk. 6. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmetal, dog i vedtægtsændringer jf. § 13 og foreningens
ophør jf. § 14. Blanke stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgiven stemme. Der
skal foretages skriftlig afstemning, når blot et medlem ønsker det.
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Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af budget herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyr
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af kasserer (ulige år)
a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
c) Valg af 2 suppleanter(er på valg hvert år)
9. Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab
10. Valg af suppleanter til Viby Idrætsforenings repræsentantskabet
11. Eventuelt
Stk. 8. Valg til Viby Idrætsforenings repræsentantskab foretages efter reglerne i Viby Idrætsforenings
vedtægter, § 6.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller
når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2. Til den ekstraordinære generalforsamling gælder samme bestemmelser mht. indkaldelse, mødets
ledelse, afstemning m.m. som for den ordinære generalforsamling.
§ 11 Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
Stk. 2. Bestyrelsen kan give fuldmagt til personer, der varetager særlige opgaver.
Stk. 3. Til køb og salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån over 100.000 kr., kræver en
generalforsamlings godkendelse og underskrift af flertallet af bestyrelsen.
§ 11 Hæftelse
Stk. 1. Medlemmerne hæfter hverken for Viby Idrætsforenings eller for Viby IF Fitness’ forpligtelser.
§ 12 Regnskab m.v.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for, at foreningens regnskab føres på betryggende vis, og udarbejder
periodiske regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen.
Stk. 3. Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Foreningens midler, skal indsættes i
et anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.
Stk. 4. Kassereren udarbejder et årsregnskab. Regnskabet færdiggøres således, at det kan afleveres til revisor
jfr. Viby Idrætsforenings vedtægter, § 14.
Stk. 5. Regnskabet revideres af de revisorer, der vælges af Viby Idrætsforenings repræsentantskab.
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§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og
angivne tidsfrister er overholdt jf. § 9.
Stk. 2. Forslaget er vedtaget, når 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for
forslaget.
Stk. 3. Viby Idrætsforenings hovedbestyrelse skal høres om vedtægtsændringer, i overensstemmelse med
Viby Idrætsforenings vedtægter, § 16.
§ 14 Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor.
Møderne afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.
Stk. 2. Indkaldelse om dette punkt skal overholde tidsfristerne i § 9 og skal tillige sendes skriftligt til alle
medlemmer.
Stk. 3. Ophører foreningen med at eksistere, skal formuen gå til Viby Idrætsforening.
§ 15 Overgangsbestemmelse
Stk. 1. Første gang vælges der uanset formuleringen i § 8 og § 9 en fuld bestyrelse. Valget af
bestyrelsesmedlemmer, der efter vedtægten er på valg i ulige år, gælder første gang kun for 1 år.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling __________________________________
Dirigent_____________________________

Viby den 15. juni 2014
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