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VEDTiEGTER FOR

S0NDERMARKENS IDRiETSKLUB

§ 1

FORENINGENS NA VN

OG HJEMSTED

1.1. Foreningens navn er S0ndennarkens Idrrets-

kJub, forkortet 80m SIK.

1.3. Foreningens bjemstOO er den s0ndre bydel i

Viborg Kommune.

1.4. Foreningens bomrerke er som anf0rt pi for-

siden, og foreningsfarverne er - i overensstemmelse

hermOO - bli og/eller hvid.

§2

FORENINGENS FORMAL

2.1. Foreningen bar som formal at deltage i kon-

kurrenceidrret og fremme den almene interesse for

idrret, ungdoms- og fritidsarbejde.

2.2. Foreningen og/eller afdelingerne kan moo

bovOObestyrelsens godkendelse tilslutte sig eller

udtrrede af organisationer, som tilgodeser forenin-

gens formil.

2.3. Foreningen er i 0jeblikket tiIsIuttet OJ.F. via

specialforbund og O.O.G.U. via V.A.G.

§3

MEDLEMSSKAB

3.1. Enhver kan optages 80m aktivt eller passivt

mOOlemaf foreningen, dog undtaget per8Oner, som

findes uvrerdige i benbold til § 4.

3.2. Aktive og passive medlemmer indmeldes gen-

nem de respektive afdelinger.

§4

EKSKLUSION

4.1. Foreningens medlemmer er underkastet fore-

ningens vedtregter og reglemenler sa~t love og

vedtregter for de organisationer, 80m foreningen til

enhver lid er medlem af.

4.2. Overtrreder et medlem disse vedtregter elIer

reglementer eller udviser en opf0rsel,der g0r ved-

kommende uvrerdig til at vrere medlem af forenin-

gen, kan bovedbestyrelsen ekskJudere den pAgrel-
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dcnde. Vedkommende har rel til inden endelig

eksklusion at fa afgerelsen indbragt for en ordinrer

generalforsamling. ,_

4.3. Et medlem, som er ekskluderet af en afdeling,

cr samtidig ekskluderet af eventuelle andre afde-

4.4. Hovedbestyrelsen og/eller afdelingsbeslyrelsen

kan i mindre graverende tilfrelde idemme et med-

lem karantrene i stedet for eksklusion.

En karantlene idemt af hovedhestyrelsen grelder aile

afdelinger.

§ 5

FORENlNGENS ORGANISATION

5.1. Foreningen bestir af en hovedforening, en

rrekk.e stAende udvalg samt selvstlendige afddinger

for hver enkelt idrretsgren.

5.2. Hovedforeningen varetager foreningens over-

ordnede idr.etspolitiske og ekonorniske malsretnin-

5.3. De stAendt: udvalg varetager de opgaver, som

hliver delegeret ud til dem fra hovedforeningen, og

rdererer direkte til denne moo kompetence over for

foreningens afdelinger, medmindre andet er bestemt

i vedtregterne.

5.4. Afdelingerne varetager inden for de respektive

iJrretsgrene medlemmernes interesser savel sports-

ligl som ekonomisk under hensyntagen til den

overordnede mAlsretning.

§6

HOVEDFORENINGEN

6. I. Foreningens everste myndigbOO er hovOOge-

neralforsamlingen mOO de indskrrenkninger. som

disse vedtregter foreskriver.

6.2. Ordinrer bovedgeneral forsamling afholdes bvert

ar i marts maned og indkaldes med mindst 21 dages

varsel ved bekendtgerelse i dagspressen.

6.3. Forslag, der ffilskes hehandlet pa bovedge-

neralforsamlingen, skal vrere bovedbestyrelsen

hrende senest 14 dage fer generalforsamlingen.

a. er fyldt 16 ar.

b. har vreret medlem af foreningen i tre mAneder.

Aktive medlemmer under 16 ar har taleret ved en

forreldre/vrerge. forudsat litra b er opfyldt.

Endvidere har ledere moo gyldigt IOOerkort udstedt

af SIK stemme- og taleret.

Stemmeret kan kun udeves ved personligt frem-

roode og med en stemme pro frelll11l0dt.

6.5. Passive medlemmer og reresmedlemmer kan

uden stemme- og taleret overvrere generalforsam-

lingen.

6.6. Ikke-mOOlemmer bar kUD adgang til at over-

vrere generalforsamlingen, safremt generalforsam-

lingen godkender dette.
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§ 7

HOVEDGENERALFORSAMLINGENS

DAGSORDEN

7.1. Dagsordenen for den ordimere generdlforsam-

ling skal mindst omfatte felgende punkter:

I. Valg af dirigent.

2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelreggelse af revideret regnskab for det for-

10bne ar til godkendelse.

4. Forelreggelse af forslag til evt. kontingent til

hovedforeningen for den komrnende sreson til

godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Evt. valg af 3 medlemmer til hovedbestyrelsen

for en 2-arig peri ode:

Pil lige arstal vrelges I medlem og pa ulige arstal

2 medlenmler.

7. Valg af revisor for en 2-arig periode.

8. Eventuelt.

§ 8
HOVEDGENERALFORSAMLINGENS

LEDELSE

8.1. Generalforsamlingen vrelger en dirigent, der

ikke ma vrere medlem af hovedbestyrelsen, til at

lede generalforsamlingen.

Safremt et stemmeherett iget medlem krrever det,

skal afstenming dog ske skriftligt.

8.3. Generalforsamlingens beslutninger trreffes ved

simpelt stemrneflerhed, dog med undtagelse af § 25

til 27. I til frelde af stemmelighed er forslaget bart-

faldet. I tilfrelde af stemmelighed ved personvalg

foretages omvalg. Er der fortsat stemmelighed

foretages lodtrrekning.

8.4. Over det pa generalforsamlingen passerede

feres en srerskilt protokol, der underskrives af

dirigenten.

8.5. Hovedbestyrelsens medlemmer skal vrere

myndige.

8.6. Ved valg af ikke tilstedevrerende kandidater

skal skriftligt tilsagn fra disse foreligge.

§ 9

EKSTRAORDINIER

HOVEDGENERALFORSAMLING

9.1. Ekstraordinrer hovedgeneralforsamling kan til

enhver tid begreres indkaldt af et flertal af hovedhe-

styrelsen eHer mindst 25 af de stemmeberettigede

medIemrner, nar de til hovedbestyrelsen skriftJigl

indgiver motiveret begrering herom med angivelse

af dagsorden.

9.2. Ekstraordinrer generalforsamling skal afuoldes

senest to maneder efter, at begreringen er modtaget

af hovedformanden.

9.3. Ekstraordinrer generalforsamling indkaldes og

afvikles efter de for ordinrer generalforsamJing

greldende regler.
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§ 10

HOVEDFORENINGENS LEDELSE

10.1. Hovedforeningens overordnede ledelse vareta-

ges af hovedbestyrelsen, der bestAr af de pAhoved-

gcncralforsamlingen valgte medlemmer samt en

reprresentant fra hver af de til hovedforeningen

h0rende afdelinger. Afdelingsrepnesentanten b0r

fortrinsvis v~re afdelingsformanden.

De pa generalforsamlingen valgte hovedbestyrelses-

mwlemmer mA ikke v~re medlem af nogen afde-

Iingshestyrelse.

Hovwbestyrelsen konstituerer sig moo formand,

nrestformand og sekre~r.

I hovwbestyrelsens nwder deltager endvidere fore-

ningens forretningsferer, dog uden stemmeret.

10.2. Hovedbestyrelsen f~tter selv sin forret-

ningsorden i overensstemmelse med disse ved~gter

og gcneralforsamlingsbeslutninger.

vw f110der i hovedbestyrelsen anvendes en dags-

orden, som mindst indeholder f",lgende punkter:

1. Godkendelse af referat fra sidste m0de.

2. Nyt fra DSI.

3. Nyt fra kommunen.

4. Nyt fra forbund my.

5: Orientering fra afdelingeme.

6. hI. orientering fra udvalgene.

7. Fastlreggelse af n~ste f110de.

8. Eventuelt.

10.3. Hovedbestyrelsen afholder mindst 1{) nmder

om aret.

lOA. Hovedbestyre1sesmode kan krreves afholdt af

en afdelingsbestyrelse eller tre hovedbestyrelses-

medlemmer med tre ugers skriftligt varsel. Skriftlig

motiveret anmodning herom freffiSXttes over for

hovedformanden.

10.5. Referat af hovedbestyrelsesIIl0deme inde-

holdende beslutninger f"res til protokols og udle-

veres til medlemmeme snarest eHer efter anmod-

ning herom. M0dereferater optages i SIK-bladet i

det omfang, hovedbestyrelsen bestemmer del.

10.6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, nar en

mere end halvdelen af medlemmeme er til stede.

Afg0relse toeffes ved simpelt stemmeflertal. I til-

frelde af stemmelighed er formandens (nrestforman-

dens) stemme afgerende.

10.7. Hovedbestyrelsen kan nedsxtte og ophreve de

for foreningens aktiviteternoovendige ad hoc ud-

valg. Formrendene for disse udvalg bar IIl0de- og

taleret i forbindelse moo bovOObestyrelsens beband-

ling af spergsmal vOOrerende udvalgets arbejde.

10.8. Udtoeder et generalforsamlingsvalgt hovOObe-

styrelsesmOOlem fer tiden, indtrreder suppleanten.

Ved yderligere udtnedelser supplerer hovOObestyrel-

sen sig selv.
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§ 11

HOVEDBESTY-RELSENS

MYNDIGHED

11. I. Hovedbestyrdsen reprresenterer foreningen j

overordnede forhold til savel offentlige myndig-

heder som hovedorganisationer og sammenslutnin-

ger, som foreningen er medlem af.

11.2. Hovedbestyrelsen varetager denne reprresenta-

tion moo sigte pa at sorge for, at klubbens over-

ordnede sportslige og sociale malsretninger pa savel

kort som langt sigt opfyldes, og under hensyntagen

til, at klubben til enhver tid har en sund okonomi.

HovOObestyrdsens opgaver bestar som folge heraf

i srerdeleshOO i folgende:

a. HovOObestyrelsen formulerer malsretninger for

klubben pa kort sigt (et ar) og pa langt sigt.

b. HovOObestyrelsen godkender regnskaber og

budgetter samt arrangementer, som kan inde-

brere en stor okonomisk risiko for en afdding.

c. HovOObestyrelsen varetager koordinerende PR-

funktioner over for medier, kommunen og spon-

d. Hovedbestyrdsen sikrer et stabill og vedvarende

sarnarbejde med stotteforeningen.

e. HovOObestyrdsen udarbejder og ajourforer liste

over mOOlemsskaber i diverse forbund, repne-

sentantskaher, bestyrelser mv., hvorpa mOO-

lemmers navne mv. anfores. Der udarbejdes

tillige liste over relevante dokumenter/aftaler

f. HovOObestyrelsen afholder mindst to gange om

aret orienterende ll10de med form:endene for

g. HovOObestyrelsen foranstalter m0der og kurser

f:elles for aile afdelinger for IOOere, trrenere mv.

efter behov.

h. HovOObestyrelsen varetager i evrigt de opgaver.

$Omdet sk.0nnes noovendigt; herunder opgaver.

$Om ellers har v:eret udde1egeret til de stAende

udvalg.

11.3. HovOObestyrelsen administrerer foreningens

f:elles faciliteter (offentlige tildelinger) og f:elles

resurser. HovOObestyrelsen fasts:etler i sin forret-

ningsorden n:ermere regler for denne fordeling.

Offentlige tilskud osv. fordeles dog, jf. § 12.3.

11.4. HovOObestyrelsen kan (skal) i tilf:elde, hvor

enighOO mellem to eller tlere afdelinger ikke kan

opnis, trreffe beslutninger moo bindende virkning

for afdelingeme.

11.5. HovOObestyrelsen kan moo samtlige afde-

lingers godkendelse oprette nye afdelinger, nar

grundlaget berfor er til stOOe.

11.6. HovOObestyrelsen kan efter godkendt ind-

stilling fra en afdelingsbestyrelse nOOI:egge afde-

lingen, nar grundlaget for afdelingen ikke l:engere

er til stede.

II. 7. HovOObestyrelsen kan iv:erksrette aktiviteter

til bOOstefor foreningen. Safremt sadanne aktivite-

ter bemrer en eller tlere afdelinger, skal den/de

forinden hores. Aile afdelingeme informeres skrift-

ligt om sadanne aktiviteter.

afdeling varetage dennes srerlige interesser, hvis

dette tjener til bedsle for foreningen.
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11.9. Hovedbestyrelsen kan supplere sig i aile

noosatle udvalg, bade stA~de og ad hoc udvalg.

Delle kan ske enten med medlemmer fra hovOObe-

styrelsen eller andre af hovOObestyrelsen valgte

§ 12

HOVEDFORENINGENS 0KONOMI

12. I. Til finansiering af hovOOforeningens aktivite-

ler kan via lltaelingeme opkneves et kontingent pro

medlern pr. $leson, hvis st0rrdse fastsrettes pa
haved gener41forsaml ingen.

12.2. Del skal tilstnebes, at hovOOforeningens drift

ekonomisk hviler i sig selv.

Herudover kan hovOOforeningen foretage henJ~ggel-

ser IiI srerlige fonnAl.

12.3. Offentlige tilskud, $Om tilfalder foreningen,

farddes efter de retningslinier, hvorefter de er

ydet. Midler, $Om tilgar hovedforeningen eller til-

vejebringes af denne, administreres af hovOObe-

11.4. Foreningens regnskabsar er fra den 1. januar

til den 31. december.

12.5. Hovedforeningens arsregnskab skal omfatte

dri flsregnskab og status for hovedforeningen samt

driflsregnskab for afdelingeme. En eventuel over-

skudssaldo for afdelingeme skal fremga af regn-

§13

TEGNINGSRET

13.1. Foreningen forpligtes i aile forhold vOOun-

derskrift af bovOOformanden i forening moo to

hovedbestyrelsesmedlemmer.

§ 14

DE STAENDE UDVALG

14.1. Der oprettes en nekke stAende udvalg, der

varetager de opgaver, 80m bliver dem pAlagt af

hovedbestyrelsen.

14.2. De stiende udvalg er 0konomiudvalget, bal-

udvalget, bladudvalget og sponsorudvalget.

14.3. Udvalgene refererer direkte til hovedbestyrel-

sen og har ingen selvs~ndig kompetence i forhold

til denne.

V~lger hovedbestyrelsen i benhold til § 11.9. at

lade sig repnesentere i et staende udvalg, sker dette

i al1e tilf~lde uden stemmeret.

14.4. Udvalgene har derimod, medmindre andet

matte v~re bestemt for det enkelte udvalg, kompe-

tence i forhold til foreningens afdelinger, $Om

saledes skal rette sig efter de beslutninger, $Om

matte blive truffet i udvalgene af betydning for
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§ 15

0KONOMIYDV ALGET

15.1. 0konomiudvatget bestir af de tire afdelings-

kassererer.

I ekonomiudvatgets ll10der dettager endvidere fore-

ningens forretningsferer, dog uden stemmeret.

Endvidere kan foreningens revisor, hatudvalgets

kasserer, eventuelle valgte revisorer fra afdelinger-

ne og andre kompetente personer deltage i ll10deme

efter behov, alle uden stemmeret.

15.2. Udvalget konstituerer sig moo formand,

n:estformand og sekret:er.

15.3. 0konomiudvalget har som vigtigste opgave at

sikre en sund 0konomi igennem en hyppig og grun-

dig opfelgning af hele klubbens ekonomi efter

behov samt at sikre, at klubbens 0konomi ogsa i

fremtiden er sikret gennem en grundig budgettering

og 0konomistyring.

15.4. 0konomiudvalget varetager disse opgaver i

overensstemmelse moo skriftlig opgaveformulering,

som udleveres af hovOObestyrelsen.

§ 16

HALUDVALGET

16.1. Haludvalget bestir af de til enhver tid af SIK

valgte bestyrelsesmOOlemmer i Liseborg Hallen og

Finderuphej Hallen.

16.2. Udvalget konstituerer sig moo formand,

nrestformand og sekretrer.

16.3. Det er haludvalgets opgave at sikre SIKs

interesser i de selvejende instit~tioner Finderuphej

Hallen og Liseborg Hallen, saIOOes at SIK sa vidt
•

muligt bliver tilgodeset gennem hallemes virke,

bade sportsligt og ekonomisk.

16.4. Haludvalget varetager disse opgaver i over-

ensstemmelse moo skriftligopgaveformulering, som

uoleveres af hovOObestyrelsen.

§ 17

BLADUDV ALGET

17.1. Bladudvalget bestir af en reprresentant fra

hver afdeling, som v:eIges af hver enkelt afdelings-

bestyrelse.

I bladudvalget kan ogsa indtrrede en repr:esentant

for for:eldreforeningen og en reprresentant for SIKs

Venner moo stemmeret.

I bladudvalgets l1100er deltager endvidere bladets

redakt0r uden stemmeret, hvis denne ikke er valgt

blandt de siddende i udvalget.

17.2. Udvalget kon.stituerer slg med formand,

nrestformand og sekretrer.

17.3. Det er bladudvalgets opgave at serge for, at

mOOlernmer i SIK tar et blad, som omhandler, hvad

der er sket, og hvad der viI ske i SIK, med refera-

teT fra bestyrelseme,. sma konkurrencer mv.
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17.4. Blatludvalget varctager disse opgaver i over-

ensstemmdse med skrift)i~()pgaveformulering, som

udleveres af hovedbestyrelsen.

§ 18

SPONSORUDV ALGET

• 18.1. Sponsorudvalget bestir af en reprresentant fra

hver afdeling, $Om er valgt af afdelingernes 00-

styrelse, samt en repnesentant fra haludvalget, som

v<elges af dette udvalg.

18.2. Sponsorudvalget konstituerer slg med for-

mand, nrestformand og sekret<er.

18.3. Udvalgct har alene 0pS0gende, nidgivende og

koordincrende funktioner.

Udvalget har silledes ingen selvst<endig kompctence

over for de enkelte afdding~r. Udvalget har dog ret

til at referere direkte til hovedbestyrelsen og ind-

give indstilling til hovedbestyrelsen om forhold,

som er vedtaget med simpelt stemmetlertal pi

sponsorudvalgcts mmJe.

18.4. Sponsorudvalgets opgave er at sikre SIK

bedst mulig sponsorst0tte.

18.5. Sponsorudvalget varetager disse opgaver i

overensstemmelse med skriftlig opgaveformulering,

som udleveres af hovedbestyrelsen.

§ 19

FORENINGENS AFDELINGER

19.1. For bver idnetsgren inden for foreningen kan

oprettes en afdeling med egen bestyrelse og drifts-

0konomi.

19.2. Afdelingens navn sammens<ettes afhovedfore-

ningens navn efterfulgt af betegnelsen for en idnets-

gren plus "afdeling ", for eksempel SIK, fodboldaf-

delingen.

19.3. Afdelinger kan med HBs samt de resterende

afdelingers godkendelse oprette nye afdelinger, nar

grundlaget herfor er til stede.

19.4. En afdeling skal orientere HB, forinden den

ivrerks<etter ikke-idnetslige arrangementer og andre

aktivileter. HB kan nregte el pat<enkl arrangement,

sAfremt det tidsrnressigt kolliderer med og kan

paregnes vresenlligt at ville forringe indt<egter ved

s<edvanlige tilbagevendende arrangementer i afde-

linger eller foreningen.

§ 20

AFDELINGENS MYNDIGHED

20.1. Afdelingens everste myndighed ~r afdelings-

generalforsamIingen med de indskrrenkninger, $Om

disse vedt<egler foreskriver.

20.2. Ordinrer afdelingsgeneralforsamIing atboldes

hvert ar i februar mined og indkaldes med mindsl

14 dages varsel ved bekendlg0relse i dagspressen.
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20.3. Forslag, der enskes behandlet pAafdelingsge-

neralforsamJingen, skal v~re afdelingshetyrel~ i

hrende senest syv dage fer generalforsamJingen.

20.4. Slernmeret og taleret har aile aktive med-

lemmer af afdelingen, der:

a. er fyldt 16 ar.

b. har vrerel medlem i tre mAneder.

AJctive medlemmer under 16 ar har taleret ved en

Endvidere har ledere moo gyldigllederkort udstOOt

af afdelingen tale- og stemmeret.

Stemmeret kan kun udeves ved personligt frem-

mede og moo en stemme pro fremmedt.

20.5. Bortset fra hovedbestyrelsen har ikke-med-

lemmer kun adgang Iii at overvrere genercllforsam-

lingen, sAfreml generalforsamJingen godkender

dette.

§ 21

AFDELINGSGENERALFORSAMLING

21. 1. Dagsorden for afddingsgeneral forsamJing

skal mindst omfatte f01gende punkter:

I. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelreggelse af revideret regnskab for del for-

10bne ar til godkendelse.

4. Forelreggelse af forslag Iii budgel for og konlin-

gent Iii afdelingen for indevrerende ar til god-

kendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til afdelingsbeslyrelsen for

en lo-arig periode (ca .. halvdelen hvert At).

7. Evenluelt valg af suppleanter.

8. Evenluelt.

21.2. Afdelingsgeneralforsamlingen IOOesi henhold

til § 8.

21. 3. Ekslraordinrer afdelingsgeneralforsamJing kan

begreres indkaldt af afdelingsbetyrelsen, hovedbe-

styrelsen eller mindst 15 stemmeberettigOOe' med-

lemmer af afdelingen, naf de til afdelingsformanden

skriftligt indgiver motiveret begrering herom moo

angivelse af dagsorden. Vedrerende indkaldelse og

afholdelse grelder bestemmelseme i § 9.2. og 9.3.

21.4. Genpart af generalforsamlingsprotokolal skal

straks lilga hovedbestyrelsen.

§ 22

AFDELINGENS LEDELSE

22.1. En afdelings daglige IOOelsevaretages af den

pa afdelingsgeneralforsamlingen vaIgle bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver general-

forsamling moo en formand og kasserer samt even-

luelle andre poster efter Oeslyrelsens bestemmelse.

22.2. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal

vrere myndige.

22.3. Udlrreder et medlem af bestyrelsen i valg-

perioden, indtneder en suppleant i deones valg-

peri ode. Ved indtrreden af en suppleant kan be-

styrelsen konstituere sig pa ny.
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22.4. Bestyrelsen fasts<etter selv i overensstemmelse

med disse vedtcegta og generalforsarnlingens 00-

slutninger sin forretningsorden og afholder m0der

efler behov. Et medlcm af hovOOOOstyreisenkan

overv:ere m0der og indkaldes hertil pa linie mOO

bestyrelsen.

22.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar halv-

delen af medlemmeme er til stede. J tilf:elde af

22.6. Bestyrelsesmode kan kr:eves afholdt moo tre

ugers varsel af mindst halvdelen af bestyrelsens

medlemmer.

22.7. Bestyrelsen kan nOOs;ette og oph:eve de for

afdelingens aktivitcter n0dvendige udvalg.

22.8. Bestyrelsen skal til enhver tid respektere den

gceldende forretningsorden fastlagt afhovedbestyrel-

§ 23

AFDELINGSBESTYRELSENS

MYNDIGHED

23.1. Bestyrelsen administrerer afdelingen og vare-

tager medlemmemes sportslige interesser i over-

ensstemmelse med disse vOOtcegter.

13.2. Bestyrdsen disponerer i samarbejde moo

lwrige afdelinger over de faciliteter og resurser,

som stilles til radighed af foreningen. I tilf:elde af

uenighed mellem afdelinger foretager de pag:elden-

de bestyrelser indstilling til hovOObestyrelsen til

endelig afgerelse.

23.3. Bestyrelsen kan indstille til hovedbestyrelsen,

at et medlem ekskluderes af afdelingen.

23.4. Bestyrelsen kan idemme et mOOlemkarant:ene

i benhold til § 4.4.

§ 24

AFDELINGENS 0KONOMI

24.1. Afdelingens budget skal inden regnskabsArets

begyndelse forel:egges hovOObestyrelsen til orien-

tering. Afdelingen ma ikke fravige budgetter i nega-

tiv retning uden forinden at have orienteret hoved-

bestyrelsen herom.

24.2. Afdelingen kr:ever til finansiering af sine

aktiviteter et kontingent, hvis sterrelse fasts:ettes af

afdelingens generalforsarnling.

Afdelingen opkr:ever herudover et eventuelt kontin-

gent til hovedforeningen.

24.3. I forbindelse moo opkr:evning af kontingent

feres medlemskartotek over afdeJingens mOOlemmer

og disses alder og ken.

24.4. Afdelingens drift skal ekonomisk hvile j sig

selv.

Afdelingen kan dog foretage henl:eggelser gennem

hovedkassen og benytte disse henl:eggelser til at

d:ekke et eventuelt driftsunderskud eller til et for-

mal godkendt af hovedbestyrelsen.
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24.S. Sllfremt et driftsundersleud ikke lean dcekkes

af afdelingens henheggelser, mA hovedkassen dog

udrede dette. let sAdant tilfceJde lean hovOObestyreJ-

sen scetlc~afdeJingens ekonomi under administration.

24.6. AfdeJingen atlregger regnsleab for hvert kalen-

derir omfattende driftsregnsleab.

§ 25

AFDELINGENS OPHJEVELSE

25.1. Nir grundlaget for en afdding ikke lrengere

er til stede, kan afdelings~tyrelsen moo afdelings-

generalforsamJingens godleendelse indstille til ho-

vedbestyrelsen, at afdelingen ophreves.

25.2. Ophrevelse af en afdeling lean Ieun vOOtagespi

en i dette ejemed srerlig indkaldt afdelingsgeneral-

forsamling.

Til en sadan bestemmelse krreves, at mindst 3/4 af

de afgivne stenuner er herfor. '

§ 26

VEDT JEGTSIENDRINGER OG

SUPPLERENDE RETNINGSLINIER

26.1. JEndringer idisse vedtregter kan Ieun vOOtages

pi eo generalforsamling og krcever, at 2/3 af de

afgivne stemmer er herfor.

26.2. Afdelingsbestyrelsen/ general forsamlingen lean

vOOtage og cendre supplerende retningslinier og

regIer, sAfremt disse ikke er i strid moo nrervreren-

de vedtregter.

§ 2.7

HOVEDFORENINGENS OPHJEVELSE

27.1. Foreningens opbrevelse kan kun besluues pa

en i dette 0jemOO indkaIdt generaltorsamJing.

27.2. En sadan generaJforsamling er kun beslut-

ningsdygtig, safremt mindst 2/3 af foreningens

stemmeberettigOOe mOOlemmer er til stOOe, og til

forslagets vOOtagelse kneves, at mindst 3/4 af de

afgivne stemmer er for forslaget.

27.3. Silfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer pi

en generalforsamling, 80m ikke er beslutningsdyg-

tig, er for forslaget, indkaldes til en ny general for-

samling, hvor beslutningen lean trreffes med mindst

3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af medte

stemmeberettigede medlernmer.

27.4. Pa generalforsamlingen slcal samtidig trreffes

bestemmelse om anvendelse af foreningens fonnue

og ejendele, som sica! anyendes til idrretslige for-

mil. Her krreves leun simpelt flertal.
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"Som et minde om Dve Th. Christensen, der midt i sin bedste ungdom voo en pIudseIig d0d

blev revet fra forreldre, s0skende og venner, har bans foneJdre skamket SIK denne vandrepokal, der skal menes

som tak til k1ubben for de mange gode timer blandt de mange kammerater, Ove altid talte sa meget om .•
Dve Th. Christensens mindepokal skal voo hver ordimer generalforsamIing af en enstemmig

bestyrelse tildeles den person i SIK, der gennem det forl~bne ar har tidvist netop den tienestviIIigbOO, gode

sportsAnd og gode kammeratskab, der altid kendetegnOOe Dve Th. Christensen. Hvis der er tvivl om, at nogen

i det forl0bne ar har gjort sig en sadan fortjeneste tiI, uddeJes pokalen ikke. Pokalen kan ikke ejes af andre end

SIK, og pokalen skal hele tiden opbevares i kIubbens varetregt. •

10 ars IOOemalen kan uddeles tiI IOOerei SIK moo mindst 10 ars samIet IOOerskab i SIK.

En IOOerer en person, der er fast tilknyttet SIK som bestyreIsesmOOlem, tnener eller holdIOOer.

Lederbegrebet i denne forbindelse er ikke greldende for personer, der f.eks. indgar i tumus sam rejseIOOer eller

medhjrelper ved lotterispil eller anden It:jlighedsvis deitageIse i arbejdet i SIK's afdelinger.

Nillen indstilles af de enkelte afdelinger gennem informationsudvalget tiI hovOObestyreIsen og

uddeles pa hovedbestyrelsens ordinrere generalforsamIing.

b. Som reresmedJcm af SIK kan udpeges og udnrevnes en hvilken som heIst dansk statsborger, der har gjort

sig fo~ient hertil.

d. .A.remal har afg0rende betydning for eventuel udnrevnelse tiI reresmedJem, idet der skal vrere meget

vregtige argumenter for udnrevnelse af en person under 50 ar.

e. Som hovedregeI for udnrevnelsen af emner til reresmedlem i SIK kan siges at bero pa et f~lelsesmressigt

sk0n i hvert tilfa:lde, hvilende pa det faktum, at dette er den st0rste reresbevisning, der kan opnas i SIK.

f. UdnrevneIse som reresmedlem sker efter indstilling fra en enstemmig hovedbestyrelse, og udnrevnelsen

sker pa forstkommende ordinrere generalforsamIing i hovedbestyrelsen.


