Hornslet Idrætsforening
Kontor: Stadionvej 4, 8543 Hornslet
Tlf.: 86 99 41 69
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

Hornslet Idrætsforening af 1923
§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Hornslet Idrætsforening, almindeligvis forkortet til HIF, er stiftet den 23. april 1923 og er
hjemmehørende i Syddjurs Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Hornslet Idrætsforening (HIF) er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og
alsidighed, så flest mulige borgere i alle aldre i Hornslet og omegn bliver medlemmer og
tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt og idrætsfaglig udvikling. Med
fokus på breddeidræt skabes initiativer efter ønske og behov.

§ 3. Foreningens medlemskab
Foreningen er medlem af DGI.
Foreningens afdelinger kan være medlem af relevante specialforbund under Danmarks
Idrætsforbund.

§ 4. Medlemsforhold
Alle, som aktivt vil bidrage til formålsparagraffen, kan blive medlem.
Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.
Alle foreningens trænere/instruktører og bestyrelsesmedlemmer har – selv om de ikke
selv er aktive idrætsudøvere – et medlems rettigheder.
Hovedbestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har gjort noget særligt for foreningen,
til æresmedlemmer.
Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet skader foreningens
arbejde eller omdømme. Hovedbestyrelsen skal skriftligt begrunde eksklusionen overfor
medlemmet. Desuden har medlemmet krav på, at hovedbestyrelsens afgørelse prøves
på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt
punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal skriftlig
anmodning herom fremsættes til hovedbestyrelsen inden for fire uger efter, at
eksklusionen er meddelt. Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse
i foreningen, afgør hovedbestyrelsen spørgsmålet.

1

Hornslet Idrætsforening
Kontor: Stadionvej 4, 8543 Hornslet
Tlf.: 86 99 41 69
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

§ 5. Organisation
HIF er én fælles forening for alle medlemmer og ledes af en hovedbestyrelse, der består
af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.
De enkelte afdelinger vælger sin bestyrelse på egne medlemsmøder til at lede
afdelingens aktiviteter og økonomi.
Afdelinger der ikke har selvstændig valgt bestyrelse, er at betragte som et udvalg under
hovedbestyrelsen, som også varetager økonomien i afdelingen.

§ 6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ledes af en dirigent, der ikke
må være medlem af hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned og
indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside.
Forslag til dagsordenen skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, og endelig dagsorden med eventuelle bilag annonceres på
foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer, og hvem hovedbestyrelsen måtte invitere, har ret til at møde til
generalforsamlingen.
Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Børn under 14 år kan repræsenteres ved én forældre/værge og har én stemme i alt.
Børn over 14 år kan kun stemme ifølge med en forældre/værge.
Æresmedlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal – dog ikke
vedtægtsændringer, der skal have 2/3 dels flertal samt opløsning af foreningen, der
kræver 3/4 dels flertal. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre 5
tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning.
Dagsordenen til generalforsamlingen ser som minimum således ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere
Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
Årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Budget og fastsættelse af hovedforeningskontingent til godkendelse
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år
Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valg af 1 revisor for 2 år på ulige år
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9. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
10. Evt.

Man er kun valgbar til hovedbestyrelsen, hvis man er over 18 år.
Man kan ikke konstitueres som formand eller kasserer i hovedbestyrelsen, såfremt man
besidder en post som enten formand eller kasserer i en afdelingsbestyrelse under HIF,
eller omvendt.
Man er ikke valgbar som revisor, såfremt man sidder i en afdelingsbestyrelse under HIF,
eller såfremt man bogfører og laver regnskab for en afdelingsbestyrelse under HIF.
Man er ikke valgbar såfremt man sidder i Hornslet Hallens bestyrelse, eller er ansat
samme sted.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i
hovedbestyrelsen ønsker det, og/eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig
begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling
skal afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering.
Indvarsling og andre regler som ved ordinær generalforsamling.
Afdelingsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært medlemsmøde, når et flertal i
bestyrelsen, et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst 10 medlemmer af afdelingen
ønsker det.

§ 8. Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer.
Hovedbestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden og konstituerer sig selv på
første møde efter generalforsamlingen.
Hovedbestyrelsen udarbejder en handlingsplan og kan nedsætte udvalg efter behov til
løsning af fælles opgaver.
Hovedbestyrelsen kan igangsætte nye aktiviteter og godkende oprettelsen af nye
afdelinger i HIF.
Hovedbestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Hovedbestyrelsen opgaver er:
•
•
•
•

at forberede og indkalde Hovedbestyrelsen til møde efter behov – dog mindst 4
gange pr. år
at tegne hovedforeningen overfor Syddjurs Kommune og andre myndigheder
at sørge for godt samarbejde og fælles initiativer afdelingerne imellem
at træde til med bistand, hvis en afdeling har brug for det
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•

at igangsætte og lede nye aktiviteter i foreningen, indtil de er modne til at blive en
afdeling.

§ 9. Økonomi og tegningsret
Hovedforeningen og afdelingernes regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
Hovedforeningen og de afdelinger, der bogføres af hovedforeningen, fører et
selvstændigt regnskab med egen drift og status. Disse regnskaber skal revideres af den
folkevalgte revisor og skal fremlægges og godkendes af medlemmerne på de respektive
generalforsamlinger/medlemsmøder.
De afdelinger, der ikke bogføres af hovedforeningen, fører selvstændigt regnskab med
egen drift og status. Regnskaberne skal revideres af den folkevalgte revisor, efter
retningslinjer udarbejdet af hovedbestyrelsen, og skal fremlægges og godkendes af
medlemmerne på de respektive medlemsmøder.
Alle afdelinger er pålagt at bogføre via Conventus, og hovedbestyrelsen har fri adgang til
afdelingsregnskaberne.
Ønsker afdelinger at anvende et forbundsrelateret regnskabssystem skal dette
godkendes af hovedbestyrelsen samt Syddjurs kommune. Dette indebærer også at
hovedbestyrelsen får adgang til disse systemer.
Da hovedbestyrelsen indestår for rigtigheden af medlemsindberetning til Syddjurs
Kommune er det pålagt afdelingerne at oplyse det korrekte medlemstal.
Alle medlemmer betaler et kontingent til hovedforeningen der fastsættes på
generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen og alle afdelinger skal udarbejde en
handlingsplan og et budget, som godkendes af hovedbestyrelsen før medlemsmøderne.
Hvis en afdeling får et driftsunderskud kan der være mulighed for at låne i
hovedforeningen.
Hovedbestyrelsen fastsætter tilbagebetalingsbetingelserne.
Økonomisk tegnes hovedforeningen af hovedformanden og hovedkassereren, og hvis
den ene af disse har forfald, så i forening med et bestyrelsesmedlem.
Afdelingsbestyrelsen tegnes af formanden og kassereren og hvis den ene har forfald så i
forening med et bestyrelsesmedlem, men kan uddelegere videre til udvalg eller
enkeltpersoner i afdelingen i forretningsordenen.
Ved køb, salg og belåning af fast ejendom og ved evt. placering af egenkapital – både
afdelingernes og hovedforeningens – kræves godkendelse af 2/3 dels flertal i
hovedbestyrelsen.
Der kan i afdelingerne ikke indgås aftale om overskudsdeling eller på anden måde
udloddes økonomi ud af HIF.
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Alle ansatte der oppebærer skattepligtig A-indkomst, skal godkendes af
hovedbestyrelsen og lønnen skal køres via det lønbureau som HIF anvender og det skal
administreres af hovedforeningen.
Der kan i afdelingerne ikke indgås lejekontrakter uden det er forelagt hovedbestyrelsen,
som behandler forespørgslen på næstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Gratis kontingenter i HIF er kun stemmeberettiget på generalforsamlingen, hvis man
arbejder frivilligt i en af afdelingerne, eller er ansat i HIF.
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
F.s.v. angår hovedforeningen, er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring hos
Idrætternes Forsikring igennem DGI.

§ 9B. Solvenskrav
Såfremt en afdeling har en negativ egenkapital, vil afdeling blive pålagt at den
økonomisk administreres af hovedforeningen.
Det betyder at afdelingen skal bogføres i hovedforeningsregi.
Såfremt det er en kortvarig situation i den pågældende afdeling, kan hovedbestyrelsen
frafalde kravet, og udelukkende påkalde sig et skærpet tilsyn.

§ 10. Afdelingerne
Afdelingerne ledes af en afdelingsbestyrelse på 3-5 personer, der vælges på
medlemsmøde, der finder sted hvert år mellem 1. september og 15. oktober.
Bestyrelsen fører referat over møderne, og de tilsendes løbende hovedbestyrelsen.
Medlemsmødet indkaldes og ledes efter samme regler som generalforsamlingen.
Referat og godkendt regnskab sendes til hovedbestyrelsen.
Formand og kasserer i en afdeling deltager ved de 4 årlige formand-/kasserermøder der
indkaldes af hovedbestyrelsen.

§ 11. Fusion, udtrædelse og opløsning
Det er hovedbestyrelsen, der tager beslutning om en afdelings opløsning, efter indstilling
fra afdelingen eller såfremt der ikke har været aktivitet i afdelingen i 2 år.
Ved opløsning tilfalder aktiverne hovedforeningen. Ingen afdeling kan dog nedlægges,
hvis mindst ti medlemmer af afdelingen ønsker at bevare afdelingen.
Ønsker en afdeling at udtræde af HIF eller fusionere med en anden forening, så er det
op til et flertal af hovedbestyrelsen at beslutte betingelserne. Alle aktiver og rettigheder
tilhører HIF.
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HIF kan opløses som forening, hvis et kvalificeret flertal på 3/4 dele af de fremmødte
medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 6 ugers
mellemrum stemmer for det.
Ved foreningens opløsning realiseres alle aktiver og den samlede formue gives til
almennyttige formål efter beslutning på den sidste generalforsamling.
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