Vedtægter for KIF
§ 1. Navn
Foreningens navn er: Korinth Idrætsforening (KIF)
Hjemsted: Faaborg-Midtfyn Kommune
Foreningen er grundlagt i 1957
§ 2. Formål
Foreningens formål er at være et forum, hvor lokalbefolkningen mødes til forskellige idrætslige
aktiviteter for derigennem at udbygge sociale kontakter samt højne de sundhedsmæssige
aspekter. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere
sig og tage et medansvar i KIF.
§ 3. Hovedorganisationer
Foreningen er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik og
Idrætsforeninger (DGI).
Foreningen er underkastet de til enhver tid gældende vedtægter og reglementer for
ovennævnte organisationer.
Finder KIF det relevant, kan foreningen tilslutte sig andre hovedorganisationer.
§ 4. Medlemskab
KIF optager medlemmer i alle aldre. For opretholdelse af medlemskab, er det en forudsætning,
at medlemmet kan tiltræde indholdet af nærværende vedtægter i alle dets ord og punkter.
Børn og unge under 16 år optages som medlemmer uden stemmeret, idet én af dennes
forældre er berettiget til at udøve én stemme for deres børn på generalforsamlingen. KIF’s
ledere, bestyrelsesmedlemmer og trænere er aktive medlemmer af foreningen. Indmeldelse
sker i henhold til regler, som gælder, for hver enkelt afdeling af KIF. De til enhver tid
gældende vedtægter for KIF, er tilgængelige på KIF's internet hjemmeside.
§ 4a. Gaveregulativ
Markering af begivenheder blandt KIF's medlemmer er uvedkommende for forretningsudvalget
og den enkelte afdeling. Ønskes en begivenhed markeret, skal dette ske på privat initiativ.
§ 5. Udelukkelse
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod KIF’s
vedtægter, eller som ved deres optræden skader foreningens formål og omdømme. Såvel i
sager om udelukkelse som om eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt, inden der
træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af forretningsudvalget efter
indstilling af medlemmets idrætsafdeling. Beslutning om eksklusion træffes på førstkommende
generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En
generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
klubbens vedtægter.
§ 6. Kontingent
For at deltage i KIF’s forskellige aktiviteter kan der ske opkrævning af kontingent. Størrelsen
af dette beløb fastsættes af hver enkelt idrætsafdelings ledelse.
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§ 7. KIF’s løbende ledelse
Til at lede de daglige forretninger og arrangementer ledes KIF af et forretningsudvalg, der
består af:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
Foreningens bestyrelse består desuden af:
- Formændene for de respektive idrætsafdelinger
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sekretæren skal føre protokol over møder.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt når ½ af medlemmerne er tilstedeværende. Alle
spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed – i tilfælde af stemmelighed er det
formandens stemme der er afgørende – eller i dennes fravær næstformandens.
Som et minimum skal der afholdes ét bestyrelsesmøde i hvert kvartal. I disse møder er det
tilladt, at ledere fra KIF's idrætsafdelinger/underafdelinger deltager, idet disses deltagelse dog
udelukkende har karakter af observatørstatus uden stemmeret.
Til forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen:
1. for 2 år ad gangen
- 2 medlemmer
2. for 1 år ad gangen
- 2 suppleanter
- 2 revisorer
- 1 revisorsuppleant
Formændene og lederne for de respektive idrætsafdelinger/underafdelinger vælges af
stemmeberettigede medlemmer i afdelingerne i henhold til disses ’regler og værdigrundlag’.
Forretningsudvalget er berettiget til at overvære møder i KIF’s idrætsafdelinger og udvalg,
med observatørstatus.
§ 8. Konstituering
Forretningsudvalget konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 9. KIF’s hierarkiske opbygning
Foreningens ledelse består af følgende:
1. generalforsamlingen
2. bestyrelsen
3. idrætsafdelinger
4. eventuelle andre udvalg
§ 10. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Kun aktive medlemmer, der har betalt senest forfaldne kontingent, er stemmeberettigede,
jævnfør dog § 4.
Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, hvis ikke andet er anført i vedtægterne. I
tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og
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generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der føres
protokol over generalforsamlingens forløb, og denne underskrives af dirigenten og sekretæren.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og skal
indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal ske på KIF’s hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til bestyrelsen
senest 8 dage før generalforsamlingen. Senest 3 dage før generalforsamlingen skal
medlemmerne gøres bekendt med forslagene ved opslag på KIF’s hjemmeside.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent,
skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Udvalgsformændenes beretning
4.
Godkendelse af revideret regnskab
5.
Godkendelse af budget for næste år
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget
8.
Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget
9.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10.
Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når bestyrelsen skønner det nødvendigt,
og der skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer
det. Antallet er at beregne i forhold til seneste indsendte medlemsopgørelse til FaaborgMidtfyn Kommune.
Motiveret krav til generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og
indeholdende en dagsorden.
Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent, udvide dagsordenen.
Generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter der er fremsat krav herom.
Indkaldelse med dagsorden, skal ske efter samme retningslinjer, som nævnt i § 10.
§ 12. Regnskab
Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse. Regnskabsåret
følger kalenderåret.
Regnskabet, der skal indeholde et driftsregnskab samt status, underskrives af formanden,
kassereren og revisorerne. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før den
ordinære generalforsamlings afholdelse, og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
Kasserer/forretningsudvalg foretager et kritisk gennemsyn af de enkelte afdelingers
kontoudskrift pr. 30/6. Giver posteringerne grundlag for uddybende forklaringer, skal den
enkelte afdelings kasserer, uden unødigt ophold, indlevere dokumentation for det adspurgte.
Afdelingernes ordinære årsregnskaber med tilhørende bilag, afleveres til forretningsudvalgets
kasserer sammen med budgettet for det kommende år inden hvert års 15. februar.
Udviser en afdelings regnskab et underskud, skal der foreligge en redegørelse for, hvorledes
underskuddet vil forsøges inddækket inden næste regnskabsaflæggelse. Er forslaget ikke
tilfredsstillende efter KIF's bestyrelses opfattelse, har samme bestyrelse kompetence til at
træffe de nødvendige beslutninger, så økonomien bliver genoprette.

§ 13 Tegningsregler
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Foreningen tegnes ved underskrift af formanden - har denne forfald, da af næstformanden samt mindst ét medlem af forretningsudvalget. Ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom, samt optagelse af lån, dog af den samlede bestyrelse.
§ 14. Revision
Revisionen består af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer samt en
revisorsuppleant. Valgperioden er normalt 1 år. Revisorerne er berettiget til at foretage
uanmeldte kasseeftersyn når som helst.
§ 15 Formue og gæld
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive
formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelser over for foreningen
ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
§ 16. Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at der ved den generalforsamling, hvorpå
forslag til sådanne fremsættes, møder mindst halvdelen af medlemmerne og at der blandt
disse mindst er 2/3, som stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen, hvorpå forslag til
vedtægtsændring ikke beslutningsdygtig i henhold til foranstående, indkalder formanden
snarest muligt med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling og ændringen vil her
kunne vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte medlemmers
antal.
§ 17. Opløsning
Foreningen kan kun opløses ved beslutning på en generalforsamling i overensstemmelse med
bestemmelserne i § 16. Skulle foreningen således blive opløst, bliver dens formue efter at dens
gæld er betalt, overdraget til det lokale idræts-/ungdomsarbejde. Det tilkommer den
generalforsamling, der træffer beslutningen om foreningens opløsning tillige at beslutte de
retningslinjer, hvorefter formuen skal fordeles.
Således vedtaget på generalforsamlingen d. 2. juli 2020
_____________________________
dirigent

________________________________
formand
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