
Vedtægter for EKIF  

EGERNSUND KULTUR- OG IDRÆTSFORENING. 

 

§ 1: Foreningens navn er EKIF. Den består pt. af en række idrætsgrene (håndbold, tennis, 

badminton og fodbold), og har hjemsted i Egernsund, Sønderborg Kommune. Foreninger 

hjemmehørende i Egernsund kan til en hver tid optages i EKIF. 

 

§ 2: Foreningens formål er gennem et frit dansk folkeligt arbejde og idræt at fremme den 

enkeltes og fælleskabets sundhed og trivsel. Foreningens afdelinger kan være tilsluttet de 

respektive specialforbund inden for deres idrætsområde.  

 

§ 3: Som medlem kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmerne er 

forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens 

formålsbestemmelse. Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, når det skønnes, at der 

er grund til det. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, 

der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.  

 

§ 4: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.  

 

§ 5: Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. marts. Generalforsamlingen bekendtgøres i 

foreningsbladet og/eller en lokalavis samt på hjemmesiden Egernsund.dk mindst 14 dage før 

afholdelsen. Lovligt indkaldt er generalforsamlingen beslutningsdygtig. Regnskabet går fra 1. 

januar til 31. december.  

 

§ 6: Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år ved årets begyndelse og 

forældre til aktive medlemmer, der ved årsskiftet endnu ikke er fyldt 16 år.  

 

§ 7: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af 

afgivne stemmer). Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Såfremt et medlem 

forlanger det, skal afstemningen og valg ske skriftligt. Ved udelukkelse af et medlem samt til 

ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.  

 



§ 8: Forslag til dagsorden og vedtægterne skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Forslag, der indkommer efter denne frist kan behandles, men kan ikke 

stilles til beslutning. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Dagsorden på 

den ordinære generalforsamling skal indeholde:  

 

1. Valg af dirigent og protokolfører.  

2. Formanden aflægger hovedbestyrelsens beretning.  

3. Afdelingernes beretning.  

4. Kassererens beretning, samt godkendelse af revideret regnskab. Der aflægges 

regnskab for de enkelte afdelinger.  

5. Kasseren fremlægger og får godkendt budgettet for indeværende regnskabsår.  

6. Valg af:  

Formand     for 2 år i ulige år. 

Kasserer    for 2 år i lige år.  

Sekretær    for 2 år i ulige år.  

Menige bestyrelsesmedlemmer. efter behov for 2 år i lige/ulige 

år. 

1. suppleant    for 2 år i lige år. 

2. suppleant    for 2 år i ulige år. 

De respektive afdelingsformænd er per definition medlem af 

hovedbestyrelsen.  

7. Valg af bilagskontrollanter (1. bk for 2 år i ulige år og 2. bk for 2 år i lige år).  

8. Behandling af indkomne forslag.  

9. Eventuelt.  

§ 9: Bestyrelserne for de enkelte afdelinger fastsætter kontingenterne.  

§ 10: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når hovedbestyrelsen eller en 

afdelingsbestyrelse begærer dette, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender 

skriftligt ønske derom. Den ekstraordinære generalforsamling er underkastet de samme 

bestemmelser, som den ordinære generalforsamling, dog tilpasses dagsordenen.  

§ 11: Bilagskontrollanterne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede 

regnskab. Hver af bilagskontrollanterne har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og 

beholdninger.  

§ 12: Medlemmerne har intet solidarisk ansvar med hensyn til bestyrelsens dispositioner. Intet 

medlem kan få del i foreningens formue.  

§ 13: Idømmes en spiller fra EKIF en bødestraf for usportslig optræden, skal den pågældende 

spiller selv betale hele beløbet til den opkrævende myndighed.  



§ 14: Hovedbestyrelsen kan træde tilbage, når den angiver grunden hertil, men skal varetage 

foreningens interesser indtil en ny bestyrelse er valgt. Ønsker et enkelt bestyrelsesmedlem 

at udtræde i utide, kan hovedbestyrelsen indkalde en suppleant til at varetage den ledige 

post. Ønsker suppleanten ikke at indtage posten, konstituerer hovedbestyrelsen selv en 

person, som varetager funktionen indtil næste generalforsamling. 

§ 15:  Tegningsberettigede er formanden i forening med kassereren.  

§ 16: Til foreningens ophævelse kræves ¾ af stemmerne på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger med maksimalt 28 dage mellemrum.  

§ 17: Ophæves foreningen, skal dennes eventuelle midler gå til andet folkeligt arbejde i 

Egernsund.  

 

 


