
KANALBYENS IF INVITERER TIL BRUNCH OG GENERALFORSAMLING   

Lørdag den 22. maj 2021 kl. 10.00 ved bordene under halvtaget på skolens legeplads (ved skaterrampen). 

Kanalbyens IF byder på kaffe og brød. Tag gerne børnene med og slip dem løs på legepladsen. 

Generalforsamlingen forventes at vare omkring 30 minutter.   

Det er vigtigt, at du møder op. Vi har brug for ildsjæle, der vil være med til at støtte og udvikle foreningen, 

så vi kan sikre et godt udvalg af sports- og fritidsaktiviteter her i lokalområdet.   

KIF’s bestyrelse har solid støtte fra foreningens udviklingskoordinator, Signe, men vi har stadig brug for 

flere kandidater og suppleanter til bestyrelsen, så vi sikrer, at hun ikke bliver alene om opgaverne.  

Nuværende bestyrelse har igangsat en række udviklingstiltag, men for at vi kan komme videre, kræver det, at 

andre melder sig på banen og hjælper. Så mød op, hvis dine børn skal have noget at lave her i lokalområdet.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før 

generalforsamlingen. Forslag kan sendes til info@kanalbyensif.dk.  

Dagsorden for generalforsamlingen:  

a. Valg af dirigent  

b. Valg af referent  

c. Årsberetning samt godkendelse heraf  

d. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent  

e. Behandling af indkomne forslag (skal være indkommet på mail senest 1 uge før generalforsamlingen)  

f. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter  

g. Valg af revisor og revisorsuppleant  

h. Eventuelt 

 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:  

Forslag 1  

Vedtægternes § 2 om foreningens formål lyder således: ”Foreningens formål er at støtte fælles 

fritidsaktiviteter for børn i Sydhavnen i samarbejde med deres familier og det omgivende miljø og samfund. 

Fritidsaktiviteterne kan være sportslige, kulturelle, musiske og/eller sociale aktiviteter men er ikke begrænset 

hertil. Fælles er, at aktiviteterne skal være med til at styrke fællesskabet i dagligdagen i det omgivende miljø 

i Sydhavnen for børn i institutionsalderen, skolealderen og deres familier. ” 

§ 2 om formål foreslås ændret til: ”Foreningens formål er at udbyde sports- og fritidsaktiviteter for børn, 

familier og voksne i Sydhavnen. Fælles er, at aktiviteterne skal være med til at styrke fællesskabet i 

dagligdagen i det omgivende miljø i Sydhavnen.” 

 



Forslag 2 

Vedtægternes § 5 om foreningens medlemmer lyder således: ” Medlemmer kan være børn fra Sydhavnen, i 

aldersgruppen fra vuggestue til 10. klasse, samt personale på skolerne og institutionerne i Sydhavnen. Børn 

repræsenteres på generalforsamlingen af deres forældre eller værge. I familier med flere børn, skal hvert 

indmeldt barn have sit eget medlemsnummer” 

§ 5 om medlemmer foreslås ændret til: ”Medlemmer er børn og voksne, der er eller i sæsonen har været 

indskrevet på et af foreningens hold eller har betalt støttekontingent. Børn repræsenteres på 

generalforsamlingen af en forældre/værge.” 

Forslag 3 

Vedtægternes § 6, 4. afsnit om kontingent lyder således: ”100 kr. i støttekontingent pr. sæson. Kriterierne for 

at blive støttemedlem er de samme som kriterierne for at blive medlem. Støttemedlemskabet kan fx benyttes, 

hvis man gerne vil bevare sit medlemskab gennem en sæson, hvor man ikke deltager i aktiviteter. ” 

§ 6, 4. afsnit om kontingent foreslås ændret til: ”250 kr. i støttekontingent pr. sæson. Støttemedlemmer er 

stemmeberettigede på generalforsamlingen. ” 

Forslag 4 

Vedtægternes § 6, 5. afsnit, 1. linje om kontingent lyder således: ”En sæson løber fra september til og med 

april.” 

Dette foreslås ændret til ”Den ordinære sæson løber fra august til og med maj. Der kan oprettes hold, der 

starter på andre tidspunkter ” 

Forslag 5 

Vedtægternes § 8 punkt 4 om generalforsamlingen lyder således: ”Stemmeret på generalforsamlingen har 

(forældre til) alle medlemmer, der har betalt kontingent. Medlemmer (eller forældre til medlemmer), der på 

baggrund af en bestyrelsesbeslutning er fritaget fra kontingent, har også stemmeret. En stemme pr. barn.” 

Dette foreslås ændret til ” Stemmeret på generalforsamlingen har børn (ved deres forældre) eller voksne, der 

i sæsonen er eller har været indskrevet på et af foreningens hold eller har betalt støttekontingent. Medlemmer 

indskrevet på hold på udenfor eller på tværs af sæsoner, har stemmeret på den første generalforsamling, hvor 

deres medlemskab er aktivt. Medlemmer der på baggrund af en bestyrelsesbeslutning er fritaget fra 

kontingent, har også stemmeret. En stemme pr. voksen eller barn.” 

 


