Vedtæ
ægtern
ne for KIF Bryydningg
g Hjemsted
d
§1 Navn og
Foreningens navn er Ko
olding Idræts Forening ‐ B
Brydning, forrkortet KIF Brrydning.
Foreningens hjemsted er
e Kolding Ko
ommune.
§2 Formåll
Foreningens formål er at
a skabe, stim
mulere og uddvikle kendskkab til og inte
eresse for brrydesporten og lignende
kampsportssgrene.
Foreningen virker i øvriggt i overenssstemmelse m
med KIF Hove
edforenings §2
§ og
KIF Brydnings eget gæld
dende Værdigrundlag.
§3 Medlem
mskab af orrganisationer
Foreningen er medlem af Danmarkss Brydeforbuund og Danskk Idræts Forb
bund, og denn er underlaggt deres lovee
melser.
og bestemm
Foreningen arbejder spo
ortsligt og økkonomisk uaafhængigt af KIF Hovedfo
orenings øvriige foreninge
er, men er
underlagt K
KIF Hovedforeenings love og
o forretninggsudvalg.
KIF Brydning står forretningsmæssiggt og økonom
misk solidarissk med de øvvrige foreninnger under KIF.
mskreds
§4 Medlem
Foreningen optager enh
hver som me
edlem, der viil indordne sig under §2, KIF Hovedfoorenings §3 og
o det for
foreningen gældende Værdigrundla
ag.
Medlemskaab er gyldigt, når medlem
mmet har bettalt kontinge
ent for indeværende term
min.
Generalforssamlingen fastsætter kon
ntingentet ogg bestyrelsen
n fastsætter terminen.
Udmeldelsee sker ved heenvendelse til kassererenn.
Foreningens bestyrelse kan udelukkke et medlem
m, hvis medle
emmet har begået
b
et grooft brud på fo
oreningens
vedtægter.
ølgende geneeralforsamlin
ng, hvor besttyrelsen skal forelægge sagen.
Udelukkelseen gælder til nærmest fø
Det udelukkkede medlem
m har ret til at
a blive hørt.. Eksklusion kræver
k
2/3 af
a de afgivnee stemmer.
§5 Genera
alforsamling
gen
Generalforssamlingen err foreningenss højeste myyndighed.
Ordinær generalforsamling afholdess én gang årlligt, i oktobe
er måned, og indkaldes m
med mindst 3 ugers
varsel med angivelse af dagsorden.
ng på forenin
ngens hjemm
meside
Indkaldelsen sker ved opslag i foreningen og vedd annoncerin
www.kifbryydning.dk.
Møde‐ og sttemmeberetttigede er me
edlemmer, dder på datoen for genera
alforsamlingeen er fyldt 18
8 år, og som
har betalt fo
orfaldet kontingent.
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har forældre til børn under 18 år mødde‐ og stemm
meret med én
é stemme ppr. barn, dog højst 2
Endvidere h
stemmer.
dlemmer harr møde‐ og taleret, men ikke stemme
eret.
Passive med
Der kan ikkee stemmes ved
v fuldmagtt.
Valgbar er i princippet alle
a over 18 år.
å
nære genera
alforsamling::
Dagsorden ffor den ordin
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 6
Pkt. 7
Pkt. 8

Valg af dirigent og mø
ødereferent
ng
Bestyrelsens beretnin
Regnskab
bsaflæggelse
Behandlin
ng af indkom
mne forslag
Fastsætteelse af kontin
ngent
Budget fo
or det komm
mende regnskkabsår
Valg
Eventueltt

Forslag der ønskes behaandlet på gen
neralforsam lingen, skal være
v
bestyre
elsen i hændde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
ns beretning samt evt. ind
dkomne forsslag skal kunn
ne hentes på
å foreningenns hjemmesid
de 8 dage
Bestyrelsen
før generalfforsamlingen
n.
Det revidereede regnskab for det forgangne år ogg budgettet for det komm
mende år freemlægges på
å
generalforsamlingen.
Det revidereede regnskab, samt det kommende
k
åårs budget, kan
k rekvirere
es på forlanggende 8 dage
e før
generalforsamlingen.
b
Generalforssamlingen ledes af en dirrigent, der ikkke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforssamlingen træ
æffer sine be
eslutninger m
med simpelt flertal.
Dog krævess 2/3 af de affgivne stemm
mer til vedtæ
ægtsændringer, udnævne
else af æresm
medlemmer og
udelukkelseer.
Afstemningger ved perso
onvalg, hvor der er foresllået flere end
d det antal der
d skal vælgges, ved
vedtægtsæn
ndringer, udnævnelse aff æresmedle mmer og udelukkelser fo
oregår skriftlligt, andre be
eslutninger
træffes ved håndsoprækning.
I tilfælde aff stemmeligh
hed er et forsslag forkaste t.
Generalforssamlingen err beslutningssdygtig uanseet de fremmødtes antal, når varsel err lovligt givet.
§6 Ekstrao
ordinær gen
neralforsam
mling
Ekstraordinær generalfo
orsamling ka
an indkaldes,, når bestyre
elsen finder det
d nødvendiigt, eller min
ndst 25% af
d og indsen
nder begrunddet, skriftlig ansøgning herom til form
manden.
medlemmerne ønsker det
el og senest 114 dage efter anmodning
gen.
Mødet indkkaldes med 8 dages varse
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§7 Bestyre
elsen
Foreningens daglige led
delse er bestyyrelsen, der består af 7 medlemmer:
m
Formand, N
Næstformand
d og Kasserer samt 4 besstyrelsesmed
dlemmer.
Stk 1
mer vælges i uulige år, for en
e 2‐årig perriode.
Formand ogg 2 bestyrelsesmedlemm
Næstformand og Kasserrer samt 2 be
estyrelsesmeedlemmer væ
ælges i lige år, for en 2‐å rig periode.
Der vælges 2 revisorer ‐ 1 i ulige og 1 i lige år, beegge en 2‐årig periode.
Der vælges en 1.suppleaant for en 1‐‐årig periodee.
Der vælges en 2. suppleeant for en 1‐årig periodee.
Suppleanter har mødereet men ikke stemmeret vved bestyrelsesmøderne.
Stk 2
På første møde efter geeneralforsam
mlingen konsttituerer besttyrelsen sig med
m ansvarsoområder efte
er
foreningenss handlingsplan.
Stk 3
Formanden er ansvarligg for indkalde
else til og leddelse af bestyyrelsens møder.
Indkaldelse med dagsorrden udsendes med minddst 5 dages varsel,
v
og bestyrelsen er herefter
beslutningsdygtig uanseet antallet aff fremmødtee.
I tilfælde aff stemmeligh
hed er formandens stemm
me udslagsgivende.
kab og revission
§8 Regnsk
Foreningens regnskabsåår er 1. august ‐ 31. juli.
Regnskabett føres af kasssereren, derr tillige fører foreningenss medlemsregister.
Regnskab og status foreelægges den ordinære geeneralforsam
mling og skal være forsyn et med revissorernes
påtegning.
n er tillige anssvarlig for att forelægge ggeneralforsamlingen bud
dgettet.
Bestyrelsen
I øvrigt er K
KIF Hovedforeenings vedtæ
ægter §15 gæ
ældende.
§9 Tegning
gsregler
Foreningen tegnes udad
dtil ved unde
erskrift af forrmanden.
Ved økonom
miske dispossitioner krævves dog bådee formandens og kassererens underskkrifter.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning aff fast ejendo
om tegnes foreningen af dden samlede
e bestyrelse.
Der påhviler ikke det en
nkelte medlem nogen pe rsonlig hæftelse for de fo
orpligtelser, der påhvilerr
foreningen..
I øvrigt iagtttages Hoved
dforeningens love §15 stkk. C.
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§10 Vedtæ
ægtsændrin
nger
Ændringer aaf vedtægterrne kan ske på
p enhver geeneralforsam
mling, når min
ndst 2/3 af dde afgivne ste
emmer er
for forslaget.
ændringer træ
æder i kraft med
m virkningg fra den generalforsamling, hvor de vvedtages.
Vedtægtsæ
ning
§11 Opløsn
Opløsning aaf foreningen
n kan kun findes sted meed 2/3 flertal på to hinanden følgendee generalforrsamlinger,
hvoraf den ene skal værre ordinær.
f
materiel, ejeendom og fo
ormue KIF Ho
ovedforeningg.
Ved opløsniing tilfalder foreningens
§12 Øvrige
e forhold
Forhold derr ikke er foru
udset i disse vedtægter,
v
aafgøres af be
estyrelsen un
nder ansvar ffor den komm
mende
generalforsamling.
§13 Dateriing
Således ved
dtaget på forreningens ord
dinære geneeralforsamlin
ng den 9. oktober 2014.

2014.10.09

Dirirgent
Bjarne Stoltten Thomsen
n
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