OVERORDNEDE
VEDTÆGTER

BRØNDBY

STRANDS

IDRÆTSKLUB

VEDTÆGTER
FOR
BRØNDBY STRAND IDRÆTSKLUB
§1
Klubbens navn og hjemsted
Stk. 1. Klubbens navn er BRØNDBY STRANDS IDRÆTSKLUB (BSI) og dens hjemsted er Brøndby Kommune
§2
Formål
Stk. 1. Klubbens formål er at samle interesserede til idrætsudøvelse, og at virke for idrættens fremme og andet kulturelt virke, at arbejde
for børn og unges fællesskab, sundhed og trivsel.
Stk. 2. Afdelingen er upolitisk.
§3
Medlemmer
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, for så vidt den pågældendes forhold til andre idrætsklubber ikke er til hinder herfor.
Stk. 2. Øvrige regler for ind- og udmeldelse samt passive medlemmer fastsættes af de enkelte afdelinger.
§4
Æresmedlemmer
Stk. 1. Æresmedlemmer kan på de enkelte bestyrelsers forslag udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning.
Spørgsmålet om udnævnelse af æresmedlem, kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
§5
Kontingent
Stk. 1. Indskud, kontingenter, samt terminer for opkrævning fastsættes af afdelingsbestyrelserne, der ligeledes kan fritage et medlem helt
eller delvis for kontingentbetaling.
§6
Fællesudvalg
Stk. 1. Fællesudvalget består af 2 medlemmer fra hver af de afdelinger klubben til enhver tid omfatter.
Stk. 2. Formanden i de enkelte afdelinger er automatisk medlem af F.U.
Fællesudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 3. Årsregnskabet revideres af et revisorudvalg sammensat af 1 revisor fra hver af de tilsluttede afdelinger og tilsendes afdelingerne
umiddelbart herefter.
Stk. 4. De økonomiske midler til drift af klublokale osv. skaffes ved fællesudvalgets foranstaltning til veje, fra de enkelte afdelinger.
Stk. 5. Eventuelt overskud tilbagebetales til afdelingerne eller anvendes til fælles formål efter fællesudvalgets afgørelse.
Stk. 6. Fællesudvalget skal i tilfælde af forslag til lovændringer eller klubbens opløsning indkalde til fælles generalforsamling.
Indkaldelsesvarsel ved fælles generalforsamling er 14 dage.
Stk. 7. Fællesudvalget har ingen indflydelse på enkelte afdelingers drift og økonomi, men skal udelukkende tage sig af problemer
vedrørende fælles faciliteter.
§7
Fællesudvalgsmøde
Stk. 1. Fællesudvalgsmøde afholdes så ofte formanden eller 3 af de øvrige medlemmer ønsker det, og fællesudvalget er
beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne herunder formanden eller næstformand er til stede.
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Fællesudvalget skal efter hvert møde tilstille afdelingerne et mødereferat.
§8
Afdelingerne

Stk. 1. Til at lede afdelingen vælger hver afdeling en bestyrelse bestående af mindst en formand, en næstformand og en kasserer samt 2
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bestemmer selv den øvre grænse på bestyrelsens størrelse.
Stk. 2. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem over 15 år.
Stk. 3. Det kræves dog, at såvel Formand som Kasserer er fuldmyndig.
Stk. 4. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv til næste valg.
§9
Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Bestyrelsen sørger for udarbejdelsen af budget for afdelingen og dettes overholdelse, fører afdelingens egen korrespondance og
leder afdelingens økonomi under ansvar over for vedkommende afdelings generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelserne skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder i afdelingerne.
§ 10
Generalforsamling
Stk. 1. Afdelingernes generalforsamlinger er den enkelte afdelings øverste myndighed i afdelingens egne anliggender.
Stk. 2. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 15 år, har betalt forfaldent kontingent og har været medlem i mindst tre måneder.
En stemmeret kan kun være gyldig ved personligt fremmøde.
Stk. 3. Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret.
Stk. 4. Passive medlemmer kan, hvis den enkelte afdelings generalforsamling stemmer for det, vælges ind i bestyrelsen.
Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klublokalet, meddelelse i
afdelingens klubblad, via e-mails, de digitale sociale medier eller lignende medier.
Stk. 6. Tidspunktet fastlægges ud fra den enkelte afdelings interesser.
Stk. 7. Den endelige dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8. Dagsordenen på en afdelings ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål om stemmeafgivning m.m. samt en referent.

Årsberetning

Forelæggelse af afdelingens reviderede regnskab

Indkomne forslag

I de lige år vælges formand – 1-3 bestyrelsesmedlemmer – 1-2 revisor og 1-2 revisorsuppleant

I de ulige år vælges næstformand – kasserer – og de evt. resterende bestyrelsesmedlemmer – 1-2 revisor – 1-2
revisorsuppleant – samt 1 medlem til fællesudvalget

Eventuelt
Stk. 9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
§ 11
Ekstraordinær Generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en bestyrelse finder det fornødent, eller en 1/5 af afdelingens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at anmodningen med oplysning om det emne, der
ønskes behandlet, er kommet bestyrelsen i hænde.
Stk. 2. Indkaldelsesvarslet er 8 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indvarslingen.
§ 12
Vedtagelser
Stk. 1. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 2. Vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Ændringerne af denne vedtægt (§12, stk. 2) kan kun finde sted på en fælles
generalforsamling, og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre nogen af de tilstedeværende kræver skriftlig afstemning.
§ 13
Regnskab
Stk. 1. Afdelingens regnskabsår fastlægges af de enkelte afdelinger.

