Love og Vedtægter
Ubberud Idrætsforening
§ 1. NAVN
Foreningens navn er Ubberud Idrætsforening (UIF)
§ 2. HJEMSTED
Foreningen er hjemmehørende i Ubberud sogn, Odense Kommune.
Foreningen tegnes af forretningsudvalget.
§ 3. FORMÅL
Foreningen har til formål at samle børn og unge under 25 år, samt øvrige idrætsinteresserede til ved
idræt og kammeratligt samvær, at varetage fælles interesser inden for de under foreningen til enhver
tid afstukne rammer.
§ 4. MEDLEMSKAB.
Der optages såvel aktive som passive medlemmer i foreningen.
Hovedbestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller foreningens formål.
Udelukkede medlemmer kan få deres sag taget op på første ordinære generalforsamling. Medlemmer
med over 3 måneders kontingentrestance kan udelukkes af foreningen.
Foreningen skal være medlem at de respektive idrætsgrenes landsforbund, samt medlem af
Samvirkende Idrætsklubber i Odense.
Foreningen skal føre et kartotek over medlemskredsen.
§ 5. STRUKTUR
Den årlige generalforsamling, der afholdes i januar kvartal, skal indvarsles mindst 8 dage før
afholdelsen og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være hovedformanden i hænde senest 3 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer skriftligt forlanger det og fremsætter oplysninger om de sager, som ønskes behandlet,
eller når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt.
Generalforsamlingen er højeste myndighed og afgør sagerne ved almindeligt stemmeflertal.
Stemmeret har aktive medlemmer over 16 år, og valgbare til bestyrelser og udvalg er kun medlemmer
over 18 år.
Stemmeberettigede og valgbare er også støttemedlemmer og æresmedlemmer.
Ved valg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, stemmes skriftligt.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde :

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Hovedformandens beretning
Afdelingsberetninger :
a.
b.
c.
d.
Udvalgsberetninger :
a.
b.
c.
Hovedkasserens aflæggelse af det underskrevne og reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelse og udvalg :
a.
til hovedbestyrelsens forretningsudvalg i.h.t. § 6.
b. Til udvalg i.h.t. § 8.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, for et år ad gangen.
Eventuelt.

§ 6. HOVEDBESTYRELSE
Foreningens interesser varetages af:
1. Hovedbestyrelsen
2. Afdelingsbestyrelserne.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand,, sekretær og kasserer, der
udgør forretningsudvalget, samt formændene for de respektive
afdelingsbestyrelser.
Forretningsudvalget vælges af den ordinære generalforsamling, jf. § 5.
I ulige år er formand og sekretær på valg, i lige år næstformand og kasserer.
Det medlem, der opnår flest stemmer uden at blive valgt, er automatisk suppleant
til forretningsudvalget.
Valget gælder for to år, for suppleanternes vedkommende kun for 1 år.
Opstår den situation, at en suppleant skal træde ind i en bestyrelse, konstituerer
denne sig efter indtrædelsen.

Intet medlem kan bestride mere en formandspost eller anden post i
hovedbestyrelsen, med undtagelse af posterne som næstformand og sekretær, der
efter bestyrelsens beslutning kan besættes med én og samme person..
Er der til en afdeling eller et udvalg ingen stemmeberettigede medlemmer, hviler
denne eller dette, til interesse opstår.
§ 7. AFDELINGSBESTYRELSER
Afdelingens bestyrelser består af mindst 3 medlemmer, der bestrider posterne :
formand, kontingent opkræver, sekretær + evt. bestyrelsespladser.
Hver afdelings stemmeberettigede medlemmer vælger de respektive bestyrelser.
Valget gælder for en 2 årig periode.
I lige år er et lige antal på valg, og i ulige er et ulige antal på valg.
Efter valget konstituerer bestyrelsen sig inden 8 dage. (De(t) medlem(mer), der
opnår flest stemmer uden at blive valgt til en afdelingsbestyrelsen, er
suppleant(er) til den i et år.
§ 8. UDVALGSBESTYRELSER
Ubberud Idræts Støtteforenings formand har sæde i hovedbestyrelsen.
§ 9. REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er 1. Januar – 31 december.
Afdelingsbestyrelserne indstiller forslag om kontingenter og evt lederhonorar til
hovedbestyrelsens godkendelse.
Afdelingernes kontingentopkræver udskriver kontingent til disses aktive
medlemmer. Kontingenter fra samtlige afdelingers aktive medlemmer indgår i
hovedkassen.
Kassereren er pligtig til at føre et specificeret regnskab over de respektive
afdelingers indtægter og udgifter.
Hovedbestyrelsens medlemmer er kontingent fri. Trænere og ledere kan være
kontingent fri inden for den pågældende afdeling.
Opstår der økonomiske vanskeligheder inden for en afdeling, kan
hovedbestyrelsen tage skridt til løsning af disse.
§ 10. MØDETERMINER
Hovedbestyrelsen og afdelingerne holder møder, så ofte formanden for de enkelte
afdelinger, finder det nødvendigt eller på begæring af mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne.
Der føres referat af disse møder.
Møderne skal indvarsles med mindst en uges varsel. Bestyrelserne er
beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. I tilfælde af stemmelighed er
formanden, i dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.

§ 11. LOVÆNDRINGER
Ændringer af disse love, kan såfremt der er opføret på dagsordenen, ske på en ordinær
generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når
mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en
generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel
indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamlings afgivne, gyldige
stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der
er til stede.
Det vil ikke kunne lade sig gøre, at enkelte afdelinger slutter sig sammen med andre foreninger eller
disses afdelinger, uden at en sådan sammenslutning er forelagt en generalforsamling til godkendelse.
§ 12. OPLØSNING
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst
¾ af de mødte medlemmer stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke
er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
ovennævnte majoritet, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.
På samme generalforsamling kan ved simpelt flertal træffes afgørelse om anbringelse af foreningens
midler, der dog skal tilfalde foreninger eller sammenslutninger, som udfører børne – og
ungdomsarbejde i Ubberud Sogn, Odense Kommune.

Foreningen stiftet som Ubberud Idrætsforening den 18. April 1945.
Ændringer af lovene vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3 december
1980.
Ændringer af lovene vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. April
1986.
Ændringer af lovene vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. April
2002.
Ændringer af lovene vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. marts 2017.
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