
VEDTAGTER FOR SVENSTRUP-GODTHAB IDR,IETSFORENING

S 1 NAVN:
Foreningens navn er Svenstrup-GodthAb ldretsforening med signaturen SGIF.
Hjemsted: 9230 Svenstrup, Aalborg Kommune. Stiftet 4. rnarts 1907.
CVR: 25146514

S 2 FORMAU
Foreningens form6l er at aktivere alle sportsinteresserede inden for de forskellige idretsgrene og
gennem disse aktiviteter og foreningens Ovrige virke at bibringe medlemmerne en positiv livshold-
ning.

S 3 MEDLEMMER:
L) Som medlemmer i foreningen kan optages enhver person, der tilslutter sig foreningens formfil.
Personer under L6 6r optages kun med foreldres/verges skriftlige samtykke.

2) Et medlem kan ekskluderes, n6r serlige forhold giver anledning dertil, og n6r 3/a af bestyrel-
sens medlemmer stemmer for det. Eksklusionen kan dog forst iverksattes, efter at det pigal-
dende medlem har fdet lejlighed til at udtale sig. Eksklusionen kan indankes for den nestfolgende
ordinere generalforsamling, hvor den optages pA dagsordenen som et serligt punkt. Et medlem,
der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem
ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kreves samme majoritet som ved beslutning om eks-
klusion.

3)Aresmedlemmer kan pi bestyrelsens forslag udnavnes ved en generalforsamling, n6r mindst
3/a af de fremm6dte stemmer for det.

9 4 KONTINGENTER:

L) Passive medlemmer er alle, der betaler passivt kontingent. Arskontingentet for passive fastset-
tes ved den ordinere generalforsamling.

2) Aktive medlemmer betaler et afdelingskontingent, der fastsettes af de respektive afdelingsud-
valg i samr6d med bestyrelsen.

3) Der betales afdelingskontingent for hver idretsgren, et medlem dyrker. Bestyrelsen kan fast-
sette regler for refusion af kontingent ved deltagelse i flere idretsgrene.

S 5 KONTINGENTRESTANCE:

1) Afdelingskontingent skal vere indbetalt til det tidspunkt, der er fastsat af den pigeldende afde-
ling. Ved for sen indbetaling fremsendes en rykkerskrivelse. S6fremt kontingentet ikke betales her-
efter, kan medlemmet udelukkes ved en skriftlig meddelelse. Afdelingsudvalget indberetter skrift-
ligt udelukkelsen til bestyrelsen,

2) Et medlem af SGIF, der er i kontingentrestance og dermed udelukket i6n afdeling af SGIF, er
samtidig udelukket fra samtlige andre afdelinger i SGIF, indtil kontingentforholdet er bragt i orden.
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VEDTAGTER FOR SVENSTRUP-GODTHAB IDR,IETSFORENING

S 6 IND- OG UDMELDELSE:

1) Indmeldelse som aktivt medlem sker ved henvendelse til den pigeldende afdeling. pr6vetid
kan fastsettes af de enkelte afdelinger.

2) Udmeldelse meddeles til den pigeldende afdeling. En udmeldelse kan kun accepteres, sSfremt
medlemmet ikke er i kontingentrestance.

S 7 BESTYRELSE:

1-) Foreningen hefter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til en hver tid horende for-
mue. Der pdhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig heftelse, ligesom
ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtigel-
ser.

2) Bestyrelsen bestSr af formand, nestforrnand, kasserer og sekreter, der udg4r forretningsudval-
get, samt formanden for hver af SGIFs afdelinger.

3) Formanden, nastformanden, kassereren og sekreteren velges for 3 5r ad gangen ved den ordi-
nere generalforsamling og afg6r skiftevis, dog afgSr sekreter sammen med nestformand.

4) Den @vrige bestyrelse (SGlFs afdelingsformend) velges for 2 6r ad gangen ved den ordinere
generalforsam ling.

5) Hvis et bestyrelsesmedlem fra en af SGIFs afdelinger udtreder i lobet af valgperioden, konstitu-
eres et nyt bestyrelsesmedlem fra det pdgeldende afdelingsudvalg indtil den neste ordinare ge-
neralforsam ling.

Hvis et medlem af forretningsudvalget udtreder i lobet af valgperioden, supplerer og konstituerer
bestyrelsen nyt forretningsudvalg indtil naste ordinare generalforsamling.

6) Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over l-8 6r, der ikke er i kontingentrestance.

'7) Bestyrelsen fastsetter selv sin forretningsorden. Beslutning om oprettelse eller nedleggelse af
en idretsafdeling skal godkendes ved en ordiner generalforsamling.

8) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, n6r over halvdelen af medlemmerne - heriblandt forman-
den eller nastformanden - er til stede.

9) Ved formandens fraver indtreder nestformanden i dennes sted.

1-0) | tilfelde af stemmelighed har formanden (nestformanden) den afgorende stemme.

L1) Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinere moder om 6ret.
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VEDTAGTER FOR SVENSTRUP.GODTHAB IDR,IETSFORENING

12) Bestyrelsen skal udarbejde referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmpder og vigtige be-
givenheder inden for foreningen.

L3) Bestyrelsen bemyndiges til at antage lonnet medhjelp i den udstrekning det skonnes n@dven-
digt.

L4) Foreningen tegnes af forretningsudvalget, dog af den samlede bestyrelse ved kob, salg eller
pantsatning af fast ejendom samt optagelse af l6n.

S 8IDRATSAFDELINGERNE
L) De enkelte afdelingers daglige ledelse og kontakt til bestyrelsen forest6s af et afdelingsudvalg,
der tilpasset afdelingens storrelse og behov velges for 2 6r ad gangen ved afdelingens ordinere
6rsmode, dog s6ledes at hOjst halvdelen er pA valg samtidig.

2) Afdelingsudvalgene konstituerer sig selv, men formand for det enkelte udvalg er i alle tilfalde
det medlem, der er valgt af generalforsamlingen, jf. 5 7 stk. 4 eller er konstitueret, jf. S 7 stk. 5.

3) Hvis et udvalgsmedlem udtreder i lobet af valgperioden, supplerer og konstituerer udvalget sig
selv.

4) Valgbar til afdelingsudvalg er et hvert medlem, der er fyldt 16 6r og som ikke er i kontingentre-
stance, dog jf. 5 7 stk. 6.

5) Afdeli ngsu dva lget fastsetter selv si n forretn ingsorden.

6) De enkelte afdelingers udvalg afholder mode efter behov, dog mindst l gang i hvert kvartal. Ud-
valgene indkaldes af afdelingsformanden. S6fremt formand eller Ovrige medlemmer har sager, der
krever omg6ende behandling, kan et enkelt udvalgsmedlem indkalde til m6de med omg|ende
virkning. Sifremt udvalget skonner det nodvendigt, kan afdelingens @vrige ledere og tranere del-
tage i moderne.

7) Afdelingsudvalget skal udarbejde referater fra 6rsmode, afdelingsmoder samt vigtige begiven-
heder inden for afdelingen. Kopi af referater skal gores tilgengelig for foreningens forretningsud-
valg.

8) S6fremt hele afdelingsudvalget onsker at deltage i et bestyrelsesmode, hvor sager af betydning
for afdelingen skal behandles, kan dette ske ved aftale mellem udvalget og bestyrelsens formand.

9) S6fremt en afdeling Onsker det, har den - efter bestyrelsens godkendelse - bemyndigelse til at
treffe aftale(r) med firmaer om sponsorat(er). Disse skal vare i overensstemmelse med special-
forbundenes geldende regler.
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VEDTAGTER FOR SVENSTRUP-GODTHAB IDR,IETSFORENING

10) Et afdelingsudvalg eller et Srsmode traffer de idretslige- og forretningsmessige beslutninger,
der ikke vedrorer SGIF som helhed. Afdelingsudvalg og irsmode kan ikke vedtage eller treffe be-
slutninger og regler, der strider mod SGIFs vedtegter eller bestyrelsesbeslutninger.

1L) De enkelte afdelingsudvalg udarbejder umiddelbart inden et nyt regnskabs6rs begyndelse d. 1.
januar et budget, der sammen med hovedforeningens budget forelegges den samlede bestyrelse
til godkendelse.

12) Ordinert Arsmode afholdes p5 et for afdelingen passende tidspunkt og indkaldes med j.4 da-
ges varsel ved bekendtgorelse p5 hensigtsnnessig m6de. Afdelingsudvalget fastsatter dagsorden
for 6rsmodet.

13) Dagsorden for irsmodet bekendtgores senest 3 dage for 6rsmodets afholdelse ved opslag i af-
delingens respektive kasser og lokaler eller p6 anden hensigtsmessig mide. Forslag fra afdelin-
gens medlemmer, der Onskes behandlet, skal skriftligt vere afdelingsudvalget i hende senest 8
dage for irsmodet. I sager, der ikke er optaget p6 dagsordenen, kan et Srsmode ikke traffe bin-
dende beslutning.

14) Stemmeret har ethvert afdelingsmedlem, der ikke er i kontingentrestance og har veret med-
lem af afdelingen i de sidste 3 m6neder for lrsmodet. Afdelingsmedlemmer under L6 6r represen-
teres af 6n foreldre / fors0rger / juridisk v@rge i enhver henseende. Stemmeret kun ved person-
ligt fremmOde.

9 9 FASTE UDVALG:
L) Klubhusudvalget er ansvarlig for losning af opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af
inventar og klubhus. Udvalget er ligeledes angivende for de retningslinjer, hvorunder klubhuset
skal anvendes.
Klubhusudvalget best6r af de til enhver tid siddende afdelingsformend for hindboldafdelingen og
fodboldafdelingen. SGIFs nestformand er formand for udvalget. Observationsstatus og taleret til-
deles foreningens inspekt@r samt teknisk serviceleder fra H@jvangskolen.

S 10 REGNSKAB:

L) Foreningens regnskabs6r er fra L. januar til 31. december.

2) Regnskabet - forsynet med revisionspStegning - forelegges den ordinere generalforsamling til
godkendelse.

3) Kassereren anbringer foreningens kontante midler i pengeinstitut.

9ll REVISION:

1) Revisionen bestir af 2 medlemmer, der velges ved den ordinere generalforsamling. Disse vel-
ges hver for 2 Ar ad gangen og afgir skiftevis, if . 5 tZ, stk. 9 i.
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VEDTAGTER FOR SVENSTRUP-GODTHAB IDRATSFORENING

2) Udtreder et af revisionsmedlemmerne i lObet af valgperioden, indtreder den for samme peri-
ode valgte suppleant for resten af valgperioden, jf. S 12, stk. 9 j.

3) Revisionen af foreningens regnskab skalvere sSvel kritisk som talmessig, og det pdhviler endvi-
dere revisorerne mindst 1 gang 6rligt at foretage uanmeldt eftersyn af foreningens midler.

5 12 GENERALFORSAMLING:

L) Generalforsam li ngen er foren ingens hOjeste myndighed.

2) Generalforsamlingen afholdes 1 gang 6r[igt i marts, dog senest L6 marts og indkaldes med
mindst L4 dages varselved bekendtgOrelse p6 hensigtsmessig m6de.

3) Dagsordenen bekendtgores senest 3 dage for generalforsamlingen ved opslag i foreningens re-
spektive kasser og lokaler. Forslag, der Onskes behandlet, skal vere bestyrelsen skriftligt i hende
senest 8 dage f@r generalforsamlingen. I sager, der ikke er optaget pi dagsordenen, kan en gene-
ralforsamling ikke tage bindende beslutning.

4) Stemmeret kan kun udoves ved personligt fremmOde.

5) Stemmeret har ethvert afdelingsmedlem, der ikke er i kontingentrestance og har veret medlem
af foreningen i de sidste 3 mSneder for generalforsamlingen. Afdelingsmedlemmer under 16 6r re-
presenteres af 6n foreldre / forsorger / juridisk verge i enhver henseende.

5) Generalforsamlingen velger en dirigent, der leder forhandlingerne.

7) Afstemninger foretages ved hindsoprekning, men skal p6 forlangende foregd skriftligt.

8) En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmodte med-
lemmer, dog jf. $14 og 5 f S.

9) Generalforsamlingen traffer beslutninger ved almindeligt flertal, dog jf. $ 14 og g rs.

10) Den ordinere generalforsamlings dagsorden skal omfatte folgende:
a) Valg af dirigent
b) Afleggelse af beretning om foreningens virke
c) Foreleggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, jf. S 10
d) Fastleggelse af Srskontingent, jf. 5 4
e) Indkomne forslag
f) Valg af formand eller nestformand og sekreter eller kasserer, jf. S 7, stk. g
g) Valg af bestyrelse, jf. 5 7, stk. 4
h) Valg af revisorer, jf. $ 11, stk. 1

i) Valg af revisorsuppleant, jf. 5 11, stk.Z
j) Eventuelt
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VEDTAGTER FOR SVENSTRUP-GODTHAB IDRATSFORENING

Side 6 ef 6

S 13 EKSTRAORDINAR GEN ERALFORSAMLING:

Ekstraordiner generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, nfir
mindst t/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnevnte tilfelde
skal generalforsamlingen afholdes senest 1 m6ned efter, at opfordring hertil er kommet bestyrel-
sen i hende, ledsaget af den dagsorden der Onskes behandlet. Indkaldelse sker som ved ordiner
generalforsamling.

5 14 VEDTAGTSANDRING:
Andring af disse vedtagter kan ske p5 enhver generalforsamling, n6r mindst 3/a af de fremmodte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

$ 15 FORENINGENS OPLOSNING:
Foreningens oplosning skal vedtages p6 to efter hinanden folgende generalsamlinger, som indkal-
des af den siddende bestyrelse. Foreningen kan kun oploses, n6r % af de fremmodte medlemmer
stemmer for det. I tilfelde af oplosning traffer den sidste generalforsamling bestemmelse om for-
eningens midler og @vrige ejendom ved almindelig flertalsbeslutning. ltilfelde af foreningens op-
losning skal den formue, der er i behold, anvendes til idretslige formSl.

Vedtaget p5 ekstraordiner generalforsamling den 24/2-I97L som endring af love af 17 /8-1957

Andret p6 ordiner generalforsamling den 25/Lt-t97L
,4ndret p5 ekstraordinar generalforsamling den 9/2-L973
Andret pi ordiner generalforsamling den 22/Lt-1973
Andret pd ordiner generalforsamling den 2t/LI-t974
Andret p6 ordiner generalforsamling den 23/IL-t975
Andret p6 ordiner generalforsamling den 24/tI-1976
Andret p6 ordiner generalforsamling den 23/tI-1977
Andret pd ekstraordiner generalforsamling den 12/t-1978
Andret p6 ordiner generalforsamling den 22/tt-t978
Andret p5 ordiner generalforsamling den 24/Lt-1982
Andret p6 ordiner generalforsamling den 23/LI-I983
Andret p6 ekstraordiner generalforsamling den 25/2-1988
Andret p6 ordiner generalforsamling den 19/11-1990
Andret p6 ordiner generalforsamling den 22/II-L999
Andret pi ordiner generalforsamling den L7/IL-2008
.4ndret pd ordinar generalforsamling den 22. november 2010
Andret pi ordiner generalforsamling den 2L. november 201_6

Andret p6 ordiner generalforsamling den 19. november 2018

Formand Claus Tommerup Sorensen
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