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§ 1 

Foreningens navn er Buerup-Reerslev Idrætsforening, H.A.V´s 30. kreds, beliggende i Kalundborg kommune. 

Foreningens navn er Buerup-Reerslev idrætsforening forkortet BRIF, under DGI Nordvestsjælland, 

beliggende i Kalundborg kommune. 

 

§ 2 

Foreningens formål er at øve gymnastik, boldspil og anden idræt, 

selskabelige sammenkomster og anden sund underholdning. 

 

§ 3 

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne: 

a) Når de dyrker idræt i foreningens navn, og 

b) Når de vedkender sig nærværende vedtægter. 

2. Som passive medlemmer kan optages enhver. 

3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. 

Det udelukkende medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

 

§ 4 

1.a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-7 medlemmer. 

Desuden er der valgt 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Valget gælder for 2 år, og hvert år afgår 2-3 eller 3-4, 1 suppleant og 1 revisor, 

revisorsuppleanten afgår hvert andet år. 

2. Bestyrelsen vælger hvert år formand og kasserer. Kassereren kan være ekstern. 

3. De enkelte idrætsgrene vælger, senest en måned efter den årlige generalforsamling, 

spillerudvalg på fra 3-5 medlemmer, formanden udpeges af bestyrelsen af dennes midte. 

Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 

Udvalget arbejder ud fra af bestyrelsen en fastsat dagsorden. 

 

§ 5 

Bestyrelsen fastsætter hvert år i september foreningens kontingenter. 

 

§ 6 

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt 

for de af foreningens indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 

Foreningens medlemmer har ingen forpligtelser udover at betale kontingentforpligtigelsen. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

§ 7  

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i oktober, 

og annonceres på sociale medier med mindst 14 dages varsel. 

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt til formanden med 8 dages varsel. 

3. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. 

(Alle trænere og ledere betragtes som aktive medlemmer). 

Den forud for generalforsamlingen siddende bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret enten bestyrelsen er valgt 

blandt aktive eller passive medlemmer. 

Forældre kan oppebære en stemme pr. aktivt barn under 14 år – dog kan ingen person have mere end en stemme. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Vedtagne vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de er vedtaget. 

4. på generalforsamlingen afgøres alle søde sager ved stemmeflertal (over halvdelen), 

dog kræves til udelukkelse af et medlem, 

samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 
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§ 8 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab. 

4. Behandling af forslag. 

5. Godkendelse af kontingent. 

6. a) Valg af bestyrelse i henhold til §4. 

b) Valg af suppleanter. 

c) Valg af revisor 

d) Valg af revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 

 

§ 9 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, 

eller når mindst ¼ af forsamlingens stemmeberettigende medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til 

dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4. uger efter, at krav herom er modtaget, 

og den skal indvarsles i lighed, med ordinær generalforsamling. 

 

§ 10 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.  

Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

Er kassereren ekstern tegnes foreningen af formanden alene. 

 

§ 11 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 12 

Formanden har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret. 

Er kassereren ekstern, kan vedkommende overvære udvalgsmøderne, på samme vilkår som for formanden. 

 

§ 13 

Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 

 

§ 14 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde. 

 

§ 15 

Foreningens regnskabsår går fra 01.10. til 30. 09., og senest 20. 09. afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til 

revisorerne. 

 

§ 16 

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger 

stemmer herfor. (Se indkaldelse § 9). 

2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmeldes foreningen af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige 

modtagne ejendele. 

3. Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejde i 

Buerup og Reerslev sogne efter bestyrelsens / generalforsamlingens beslutning. 

 


