
 Vedtægter for Løgum Idrætsforening  
§1 Navn og hjemsted  
Foreningens navn er Løgum Idrætsforening  
Foreningen er stiftet d. 10. januar 1968  
Foreningens hjemsted er Tønder kommune  

§2 Formål  
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og 
fællesskabets sundhed og trivsel.  

§3 Medlemskab  
Man kan optages som medlem, når man vedkender sig disse vedtægter. Medlemskabet er 
gyldigt, når kontingentet er betalt.  

§4 Medlemskab af organisation  
Foreningen er medlem af DGI Sønderjylland og er undergivet dens love og bestemmelser.  

Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idrætsforbund.  

Foreningen kan i øvrigt tilslutte sig de organisationer den til enhver tid finder formålstjenlige 
efter afgørelse i hovedbestyrelsen.  

§5 Organisering  
Foreningen er organiseret med en hovedbestyrelse (jf. §6), afdelinger med selvstændige 
vedtægter samt udvalg og arbejdsgrupper.  

Afdelingerne arbejder med udgangspunkt i de for afdelingen gældende vedtægter samt 
foreningens overordnede vedtægter. Formanden for hver afdeling sidder i hovedbestyrelsen. 
Optagelse og udmelding af afdelinger er beskrevet i denne vedtægts § 15 og 16  

Udvalg og arbejdsgrupper nedsættes af hovedbestyrelsen. Rammen for og indholdet af det 
enkelte udvalgs eller arbejdsgruppes arbejde defineres af bestyrelsen ved nedsættelsen.  

§6 Hovedbestyrelsen  
Hovedbestyrelsen er foreningens overordnede ledelse og repræsentere foreningen i alle 
forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til 
lovene.  

Hovedbestyrelsen består af en formand, en kasserer og formanden for hver afdeling – som 
foreningen til enhver tid består af.  
Hovedbestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 2 mdr. – efter generalforsamlingen 
med næstformand, ligesom den selv fastsætter sin forretningsorden.  

Hovedbestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne, evt. ved antagelse af 
fornøden teknisk og kontormæssig hjælp. 



  
Formanden leder foreningens anliggender i samarbejde med hovedbestyrelsen. Formanden 
kan dog handle alene i presserende sager, men skal så redegøre for sine handlinger på det 
førstkommende bestyrelsesmøde.  

I formanden forfald indtræder næstformanden i dennes sted.  

I tilfælde af at formanden fratræder inden valgperioden er afsluttet, indtræder næstformanden  
i dennes sted indtil næste (ordinære) generalforsamling.  

I tilfælde af at kassereren fratræder inden valgperioden er afsluttet, er hovedbestyrelsen 
bemyndiget til at finde en person, der varetager kassererens arbejde indtil næste (ordinære) 
generalforsamling.  

Over hovedbestyrelsens forhandlinger føres en protokol eller skrives mødereferat, der 
godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.  

Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, 
hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.  

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af 
såvel formanden som kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom eller løsøre samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede 
hovedbestyrelse. 

§7 Ordinær generalforsamling  
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den 
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.  

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 
ugers varsel ved udsendelse af mail via conventus til idrætsforeningens medlemmer, ligesom 
der vil være opslag på hjemmesiden og på hallens infoskærm, når den er tilgængelig. Forslag, 
der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal indgives skriftligt til formanden 
senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsorden. Alle 
medlemmer har ret til at indsende forslag.  
Stemmeret har alle valgbare medlemmer og stemmeret kan kun udøves ved personligt 
fremmøde.  
Adgang til og ytringsfrihed på generalforsamlingen har hovedbestyrelsen, alle medlemmer af 
foreningen og alle medlemmer under de tilsluttede afdelinger og udvalg  
Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance.  

§8 Dagsorden  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  
1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere  
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse samt  



    budget for det kommende år.  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Valg af formand i lige år gældende for 2 år  
6. Valg af Revisionsfirma i ulige år gældende for 2 år  
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant gældende for 1 år  
8. Eventuelt  

§9 generalforsamlingens ledelse m. v.  
Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, og afstemninger og 
valg skal foregå skriftligt, såfremt dette ønskes af et medlem, dog skal alle personvalg foregå 
skriftligt. Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, men ved stemmelighed bortfalder 
forslaget.  

§10 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver indkaldes af hovedbestyrelsen og skal 
indkaldes når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til 
hovedbestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling skal afholdes senest 1 måned 
efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysninger om det emne der ønskes 
behandlet.  

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme bestemmelser som for den 
ordinære generalforsamling.  

§11 Hæftelse  
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive 
formue.  

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover 
kontingentforpligtelsen.  
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 
nogen art.  

§12 Regnskab og økonomi  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

Hovedforeningen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status 
pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.  

Regnskabet for Hovedforeningen samt regnskab for alle underafdelinger underskrives af 
hovedforeningens bestyrelse. 

Hovedbestyrelsen fremlægger budget for indeværende år på den ordinære generalforsamling 
(til godkendelse)  



Hovedforeningen forestår regnskabsføring, kontingentopkrævning, koordinerer arrangementer 
af fælles karakter, såsom halbal, tombola og lignende i Kloster Mærken, lottospil mv.  

Hovedforeningens overskud udloddes til afdelingerne i forhold til antal medlemmer (alle 
medlemmer) i afdelingen. I forbindelse med fordelingen af overskud, kan hovedbestyrelsen 
udlodde et grundbeløb til hver afdeling.  
Udlodningernes størrelse og tidspunkt bestemmes af hovedbestyrelsen. Ved udlodning udgør 
medlemstal pr. foregående 31. december fordelingsnøglen.  

Hovedforeningen ansøger om tilskud fra Klosterordningen og fordeler midlerne efter samme 
kriterier som de er tildelt efter.  

§13 Revision  
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at 
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af 
revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.  

§14 vedtægtsændringer  
Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget.  

§15 Optagelse af nye afdelinger  
Eventuel optagelse af nye afdelinger under foreningen skal til enhver tid forelægges 
hovedbestyrelsen og godkendes af denne.  

§16 Afdelings udmeldelse  
En afdeling under foreningen kan med 1 års skriftligt varsel udmelde sig af foreningen til  
ikrafttrædelse pr. 31/12. Det er en forudsætning at den udmeldte afdeling fortsætter som 
selvstændig klub i samme idrætsgren i Tønder kommune.  

Udmeldelsen skal være vedtaget af den pågældende afdeling på 2 på hinanden følgende 
ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  

Ved udtrædelse af foreningen fraskriver den pågældende afdeling sig sin andel i 
hovedforeningens midler, det være sig kontanter, fonds, fast ejendom eller lignende. Den 
udtrædende afdelings midler og aktiver overgår derimod til den nystartede klub.  

§17 Foreningens opløsning  
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at 
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, 



der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan 
træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer 
der er til stede.  

Ved opløsningen af foreningen båndlægges eventuelle midler hos Tønder kommune i 5 år og 
frigives kun til en eventuel nydannelse af foreningen. Efter 5 års forløb skal Tønder kommune 
anvende pengene til idrætslige formål i kommunen.  

Således vedtaget på generalforsamling den 27/05 2021 


