Vedtægter
For
Herlev Idrætsforening
Fodbold

§ 1. Formål og målsætning
1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at
dyrke fodbold på et niveau, der ser svarer til den enkeltes lyst og evner.
HI Fodbold skal arbejde for at skabe et klubmiljø og sociale rammer, der appellerer til
fællesskab og medansvar.
1.2 HI-Fodbold ønsker at give alle aldersgrupper og køn mulighed for at spille fodbold på såvel
elite- som motionsplan. For de yngste skal der lægges særligt vægt på at det sker indenfor en
social ramme, der præges af sammenhold.
HI-Fodbolds medlemmer skal opleve:
At vi tilbyder målrettet fysisk, teknisk og mental træning, herunder en vedvarende skoling til
fair play.
At vi tilbyder den enkelte et inspirerende sportsligt miljø såvel på som udenfor fodboldbanen,
så det giver mulighed for gennemgå såvel en menneskelig som en fodboldmæssig udvikling.
At vi søger at udvikle og skole talentfulde fodboldspillere, så de får mulighed for at deltage på
klubbens bedste seniorhold.
At vi arbejder for at det skal være muligt at deltage aktivt i at spille fodbold hele livet, uanset
evner og talent.
1.3 HI-Fodbolds midler skal primært anvendes til investering i materialer, faciliteter samt trænere
og ledere.

§2. Generalforsamling
2.1 Generalforsamlingen er HI-Fodbolds øverste myndighed.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på HIfodbolds hjemmeside.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år, senest i juli kvartal.
2.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning

- Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse med revisorpåtegning
- Forelæggelse af budget til godkendelse
- Indkomne forslag
- Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter
- Valg af revisor og revisorsuppleant.

Forslag som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 hverdage før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingent
2.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det
hensigtsmæssigt, eller senest 14 dage efter det til behandling af et bestemt angivet emne,
skriftligt er blevet forelagt af medlemmer, der repræsenterer mindst 20 % af det indbetalte
kontingent. Indkaldelse skal ske med samme varsel som til ordinær generalforsamling.
2.4 Hvert medlem har en stemme. Deltagelse i generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret kan
kun udøves ved personligt fremmøde. Dog kan medlemmer op til 16 år lade sig repræsentere
af en værge, der har myndighed over det pågældende medlem.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. En beslutning om
opløsning af foreningen er dog kun gyldig, hvis 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på
generalforsamlingen, og beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er fremmødt indkaldes kan der indkaldes til ny
generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning herefter kan træffes ved simpelt
stemmeflertal.

§3. Valg til bestyrelsen og bestyrelsens sammensætning
3.1 Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig
periode.
På generalforsamlingen vælges en formand. Herudover vælges der tre medlemmer, der
varetager opgaven som formand for henholdsvis klubbens seniorudvalg, foreningens
ungdomsudvalg og klubbens pige-/dameudvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand, sekretær og en hovedkasserer, der
er ansvarlig for den samlede regnskabsaflæggelse.
En repræsentant for foreningens støtteklub ”Champagneklubben” tiltræder bestyrelsen og

varetager samtidig opgaven med organiseringen af foreningens oldboys- og motionsfodbold
3.2 Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningens anliggender og varetager
foreningens daglige drift, såvel sportsligt som økonomisk.
3.3 Bestyrelsen beslutter sammensætningen af foreningens tre hovedudvalg efter indstilling fra
de formænd der er valgt på generalforsamlingen.
3.4 Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte de ad hoc udvalg, som de måtte finde nødvendige, for at løse
de løbende driftsopgaver i foreningen.
3.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte
medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§4. Regnskabs- og formueforhold
4.1 Foreningens regnskabsår er 1/7 til 30/6
4.2 Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamling valgte revisor, der vælges for 2 år
ad gangen. Revisorsuppleanten vælges ligeledes for en 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan
foranledige at delregnskaber revideres af eksterne revisorer, såfremt foreningens relationer
eller særlige forhold taler for det
4.3 Foreningens midler skal være indsat på bankkonti. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem af
bestyrelsens medlemmer, der har adgang til at disponere over foreningens midler og hvem der
tillige skal have adgang til indsigt i de økonomiske dispositioner.

§5. Foreningens hjemsted
5.1 Foreningens navn er Herlev Idrætsforening – Fodbold (HI Fodbold) og har hjemsted i Herlev
kommune med postadresse Tvedvangen 200.

§6. Betingelse for medlemskab
6.1 Alle personer, der kan tilsluttet sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.
6.2 Medlemmer der ikke efter påkrav i henhold til regler, der fastlægges af bestyrelsen, betaler

det forfaldne kontingent kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og skal udmeldes af
foreningen.
6.3 Bestyrelsen kan ekskludere såvel som bortvise et medlem eller en person fra foreningens
aktiviteter, såfremt vedkommende handler illoyalt overfor foreningen i adfærd eller gerning.
En sådan beslutning skal forelægges på den førstkommende generalforsamling til bekræftelse.
Tilsvarende skal generhvervelse af medlemskab forelægges en generalforsamling til beslutning.

§7. Foreningens tegningsansvar
7.1 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og Herlev kommunes retningslinier. Således skal
foreningens regnskab påtegnes af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal
være formanden.

§8. Vedtægtsændringer
8.1 Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller en ekstraordinær
generalforsamling, der er indvarslet korrekt og med tydelig angivelse af dette punkt på
dagsordenen.

§9. Foreningens ophør
9.1 Såfremt en generalforsamling med det i §2., stk. 2.4 angivne kvalificerede flertal træffer
beslutning om opløsning af foreningen, skal generalforsamlingen samtidig vælge en eller flere
likvidatorer, til at realisere opløsningen. Likvidatorerne overtager med øjeblikkelig virkning i
bestyrelsens beslutningskompetence.
9.2 De aktiver, der måtte stå tilbage efter en opløsning, skal tilfalde ungdomsafdelingerne i de
øvrige fodboldklubber, der måtte forefindes i Herlev kommune, og fordeles efter antal
medlemmer under 25 år, i henhold til Herlev kommunes seneste medlemsregistrering.

