16 MAR 2018

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP
LOVE
§ 1.

NAVN

Foreningens navn er

: Idrætsforeningen Flyvestation Karup

Forkortet

: IFK

Hjemsted/adresse

: Flyvestation Karup, 7470 Karup J.

Foreningen er stiftet

: 8. August 1951

§ 2.

FORMÅL

Foreningens formål er at styrke og fremme medlemmernes interesse for idræt. Formålet
søges opfyldt ved at lette medlemmernes adgang til at dyrke idræt og herunder deltage i
træning og konkurrencer overalt hvor det er muligt.
Foreningen skal styrke medlemmernes kontakt med de civile idrætsorganisationer i
lokalområdet såvel som på landsplan.

§ 3.

MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages (jf. DMI bestemmelser) :
a.

Ordinære medlemmer;
(1)

Personel der er ansat/tjenestgørende ved en myndighed inden
for Flyvestation Karups område.

(2)

Et ordinært medlemskab kan videreføres for afskediget personel.

(3)

Som ordinær medlemmer kan optages personel fra Hjemmeværnet.

(4)

Som ordinære medlemmer kan optages pårørende til de i pkt. (1),(2) og (3)
anførte personel. (Pårørende defineres, i denne forbindelse, som
ægtefælle/samlever og deres børn).

Ordinære medlemmer kan repræsentere IFK i alle typer konkurrencer.
b.

Ekstraordinære medlemmer. Personer med tilknytning til tjenestestedet/idrætsforeningen, f.eks. :
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Personel ansat/tjenestgørende ved en myndighed, der har egen idrætsforening
under DMI.
Ekstraordinære medlemmer kan repræsentere IFK i DMI mesterskaber (jf. DMI
BST), civile mesterskaber samt IFK egne mesterskaber.
c.

Støtte medlemmer ((personer, (alle kategorier)), som ønsker at støtte idrætsforeningen).
Støttemedlemmer kan kun deltage i foreningens arrangementer.

d.

Æresmedlemmer (personer, som er eller har været medlemmer af idrætsforeningen, kan af bestyrelsen udnævnes hertil gennem en særlig fortjenstfuld indsats
for idrætsforeningen).

§ 4.

KONTINGENT

Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kontingentet
indeholdes månedligt i lønnen (eller indbetales på idrætsforeningens kontonr. 7644 –
1004033, eller indbetales til foreningens kasserer). Pensionister betaler kun halv
kontingent og æresmedlemmer er kontingentfrie.
§ 5.

UDMELDELSE og EKSKLUSION

a.

Udmeldelse kan kun finde sted fra en måneds udgang og skal skriftligt være
medlemsregistratoren i hænde senest den femte i samme måned.

b.

Ved forsættelse, afskedigelse eller hjemsendelse ophæves medlemsskabet fra
månedens udgang, medmindre ønske om fortsat medlemsskab fremsættes overfor
kassereren.

c.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved over (6) måneders kontingentrestance.
Genoptagelse kan først finde sted, når restancen er betalt.

d.

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem (evt. tidsbestemt), når
særlige forhold taler herfor. Eksklusionen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling, hvilket kan ske ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende, idet
den ekskluderede her har stemmeret og taleret.

§ 6.

FORPLIGTIGELSER

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen ...
- hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser fra foreningens side; alene
foreningen hæfter med de rådige midler,
- har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover kontingentforpligtigelsen,
- har ikke krav på nogen del af foreningens midler/udbytte af nogen art.
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§ 7.

GENERALFORSAMLING

En generalforsamling, som kan være ordinær eller ekstraordinær, er foreningens højeste
myndighed. Indkaldelse sker skriftligt senest 4 uger forud med angivelse af dagsorden.
Ordinære og ekstraordinære medlemmer har stemmeret på en generalforsamling. Der kan
ikke stemmes ved brug af fuldmagt.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings - og
afstemningsmåde, dog skal han foretage skriftlig afstemning, såfremt mere end et medlem
ønsker det.
Beslutninger tages ved simpelt flertal.
a.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned.
Forslag hertil, herunder forslag til personvalg, skal tilsendes formanden tidligst
muligt og senest 14 dage forud og skal bekendtgøres til medlemmerne via en
idrætsmeddelelse senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der kan ikke opstilles kandidater til valg under selve generalforsamlingen.
Dagsorden:

b.

(1)

Valg af dirigent.

(2)

Formanden aflægger beretning, evt. suppleret af udvalgsformænd.

(3)

Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

(4)

Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i kraft.

(5)

Fastsættelse af kontingent.

(6)

Valg af formand ( i ulige år)

(7)

Valg af bestyrelse og suppleanter jf. para 8.

(8)

Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. para 9.

(9)

Valg af fanebærere.

(10)

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder behov herfor, eller
når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig ønske herom med angivelse af
dagsorden.
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I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen udsendes med mindst 2 ugers varsel og
senest 4 uger efter fremsættelsen (skriftligt) af ønsket om den ekstraordinære
generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes i umiddelbar fortsættelse af en
ordinær generalforsamling.

§ 8.

BESTYRELSE

Foreningen ledes af en på en generalforsamling valgt bestyrelse, alle heri er ordinære
medlemmer, og består af :
- en formand,
- 7 bestyrelsesmedlemmer,
- 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er forpligtiget overfor DMI i henhold til forbundets love, para 7.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme
afgørende. Bestyrelsen fører protokol/udfærdiger referat fra hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan nedsætte et antal idrætsudvalg samt udvalg til særlige opgaver.
Halvdelen af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode
således :
- i de ulige år formanden, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant,
- i de lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Til IFK bestyrelse kan kun vælges ordinære medlemmer, tjenestegørende på FSN Karup
område, jf. § 3 a. pkt.1.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse
forpligtiget til at give orientering til politiet om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen
overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere
bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.
Til at forestå og lede det daglige arbejde indenfor de enkelte idrætsgrene, kan der
nedsættes et udvalg på 1 eller flere medlemmer.
Udvalget har det fulde ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af stævner inden for
deres specialområde. De kan deltage i bestyrelsesmøder, hvor de aflægger beretning om
deres virksomhed. De kan af bestyrelsen gives stemmeret i forhold, der direkte angår
deres område.
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Alle bestemmelser om deltagelse i stævner træffes af bestyrelsen.

§ 9.

REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet føres af kassereren, og et årsregnskab afleveres til revisorerne senest 15
februar.
På den ordinære generaforsamling vælges hvert år for en 2-årig periode 1 revisor og 1
revisorsuppleant.
Revisorerne reviderer det fra kassereren tilsendte regnskab og videresender det til
bestyrelsen med bemærkninger.
Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Foreningens formand og/eller næstformand forelægges foreningens udgiftbilag.
Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 10. HOVEDORGANISATIONER
Foreningen er medlem af Dansk Militært Idrætsforbund (DMI), og herigennem af
Danmarks Idræts Forbund (DIF).
Foreningen er medlem af forbund/foreninger efter bestyrelsens valg.
Foreningen er underkastet disse forbunds/foreningers love og anordninger.

§ 11. LOVÆNDRINGER
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Lovændringer kan kun gennemføres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Forslag vedrørende ændringer i IFK love skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen og de skal bekendtgøres efter retninglinierne i § 7 (a).
Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog skal skriftlig afstemning finde
sted, når mindst 2 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke påny forebringes før
tidligst på nærmest påfølgende ordinære generalforsamling eller eventuelt ved en
ekstraordinær generalforsamling.
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§ 12. FORENINGSFANEN/FANEBÆRER
Foreningen ejer en Dannebrogsfane, skænket af Danmarks Samfundet ved foreningens
40 års jubilæum den 8 august 1991.
Foreningens bestyrelse udpeger fanebærere blandt foreningens medlemmer, når behov
opstår.

§ 13. FORENINGENS OPLØSNING
Foreningens opløsning kan vedtages på samme måde, som anført i § 11 for lovændringer.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens midler DMI.
Disse love er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling på Flyvestation Karup
den 12. marts 1992, og er senere blevet justeret med rettelser vedtaget på de
ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt i 1996, 2001, 2003, 2006, 2010,
2014, samt 2018.

Simon Rewers Hansen
Formand
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