IDRÆTSFORENINGEN
SAMVIRKE
STEPPING
Love for Idrætsforeningen SAMVIRKE, Stepping
§1
Foreningens navn er SAMVIRKE og har hjemsted i Stepping, Kolding Kommune.
§2
Foreningens formål er ved idræt, samvær og andet kulturelt arbejde at fremme fællesskabet,
sammenholdet og trivslen for unge og ældre medborgere.
§3
Foreningen er tilsluttet D.G.I, S.I., JBU. OG JHF og Stepping Taekwondo Klub er medlem af DTaF og DIF
og underlagt deres love og regler. Ud af medlemskontingentet betaler klubben licens til DTaF for
sine medlemmer. Udelukkelse af et medlem sker jf. DTaFs eksklusionsregler.
§4
Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under foreningens love. Aktive og passive
medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen.
§5
§5.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år inden udgangen af marts måned og ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af
bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 50 medlemmer.
§5.2. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Tyrstrup Herreds
Tidende.
§5.3. En lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig, og de forskellige spørgsmål
vedtages eller forkastes med almindelig stemmeflertal. Lovændringer kan kun vedtages, når 2/3 af de
afgivne stemmer er for ændringen. Skriftlig afstemning skal foretages, når bestyrelsen eller mindst 10
medlemmer forlanger dette. Stemmeret har enhver med gyldigt medlemskort.
§5.4. Forslag som ønskes optaget på generalforsamlingens dagsorden skal skriftlig formuleret være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§6
§6.1. Til foreningens opløsning kræves et flertal på ¾ af fremmødte medlemmer og opløsningen skal ske
på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
§6.2. Foreningens formue kan stilles i bero i 5 år og kan, såfremt der dannes en forening med samme
formål, tilfalde denne. Hvis dette ikke er tilfældet efter 5 år, tilfalder formuen andre kulturelle formål i
Stepping.
§6.3. Hæftelse af gæld og likvider i foreningen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for
foreningen udover kontingentforpligtelsen.
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Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art.

§7
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder det begrundet.
§8
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for foreningens virksomhed for det
forløbne år. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for sidste regnskabsår.
Regnskabsåret følger kalenderåret og den nyvalgte bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter
generalforsamlingen. Regnskabet skal være revideret senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer samt formændene for de bestående udvalg således:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Gymnastik og idræt
Håndbold
Badminton og tennis
Fodbold
Kulturelt udvalg
Børneidræt / Legestue
Ældreklub
Samvirke åbne klub
Landsbyråd

De 4 hovedbestyrelsesmedlemmer vælges direkte på hovedgeneralforsamlingen for 2 år ad gangen og
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvert udvalg vælger selv en
udvalgsformand, der indtræder i hovedbestyrelsen. Udvalgene skal selv fastlægge forretningsorden med
valgmetoder o.lign. og tilstille hovedbestyrelsen disse.
Udvalgene stiller suppleanter til hovedbestyrelsen.
Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Udvalgsformænd kan ikke være hovedbestyrelsesformand. Denne er medlem af samtlige udvalg uden
stemmeret.
I tilfælde af stemmelighed i hovedbestyrelsen tildeles formanden 2 stemmer.
Hovedbestyrelsen vælger foreningens repræsentanter til: 1. formandsmøder i Kolding Kommune,
2. Trekløverhallens bestyrelse.
§9
Udvalgene er ansvarlige for økonomien i deres eget udvalg.
§10
Udvalgsgeneralforsamlinger skal afholdes inden udgangen af februar måned.
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§11
Hovedbestyrelsen udgør bestyrelsen i Samvirke åbne klub.

§12
Tegningsregler :
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller
kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Dog er det gældende for kassererens daglige virke at denne alene kan foretage betalinger af regninger
optil kr. 10.000,-.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. marts 1994 og efterfølgende ved §6.3 på
generalforsamling den 25. marts 2003, tilrettet §1 og §8 samt vedtaget §12 på generalforsamling den
28.03.2012. Tilføjelse med Stepping Taekwondo Klub under §3 er vedtaget på generalforsamling den
19.03.2013.

