
Vedtægter 

 
for 

 

ISHØJ HÅNDBOLD FORENING 
 

§1 
 

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: 
 

Foreningens navn er Ishøj Håndbold Forening, (forkortet: IHF). 

 

Foreningen er stiftet den 7. marts 1994 og har hjemsted i Ishøj kommune. 

 

§2 
 

FORENINGENS FORMÅL: 
 

Foreningens formål er at: 

 

Fremme interessen for og kendskabet til håndbold i hele Ishøj kommune blandt 

andet ved afholdelse af træning og tilmelding til turneringer, samt være medlem 

af anerkendte idrætsorganisationer. 

 

Fremme interessen for at motivere medlemmerne til at deltage i leder- og træ-

nerkurser. 

 

Fremme kammeratskabet og det sociale samvær gennem deltagelse i forskellige 

arrangementer så som klubaftner, fester, foredrag, ture og stævner, deltagelse i 

fælles arbejdsopgaver i foreningen. 

 

§3 

 

MEDLEMSKAB: 

 

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, som ikke har økonomisk 

mellemværende med andre foreninger. Optagelsen er gyldig når kontingent er 

indbetalt til foreningen. 

 

Indmeldelsen foregår skriftligt. 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren til en betalingsperiode udløb. 

 

2. Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningen. 

Passive medlemmer har møde og taleret men ikke stemmeret på generalforsam-

lingen. 

 

3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis medlemmet har en opførsel, der stri-

der mod foreningens formål eller på anden måde bringer foreningen i miskre-

dit. 

 

 

Et udelukket medlem kan, hvis det ønsker det, få sin sag genoptaget på den 

førstkommende lovligt indkaldte generalforsamling. Det er generalforsamlin-

gen, der har den endelige afgørelse. 



 

§4 

 

KONTINGENT: 

 

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 

 

Kontingentet opkræves halvårsvis for aktive medlemmer og helårsvis for passive medlemmer. 

 

Medlemmer, der skylder kontingent og som ikke har betalt restancen inden 8 dage efter af-

sendelse af et skriftlig påkrav, kan udelukkes af foreningen. 

 

Et medlem, der er udelukket på grund af restance, kan først optages igen, når restancen er 

betalt. 

 

Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri. 

 

§5. 

 

FORENINGENS LEDELSE: 

 

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer (dog altid et ulige antal). 

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen gangen således: 

 

For 2 år ad gangen vælges: 

 

Lige år. Formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Ulige år Kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

For 1 år ad gangen vælges: 

 

Hvert år 2 suppleanter 

 

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen de øvrige poster næstformand 

og sekretær besættes på første bestyrelses møde efter generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg f.eks. træner-, materiale-, festudvalg efter 

behov. Deltagerne i disse udvalg vælges bland foreningens medlemmer. Der skal dog altid 

være mindst en repræsentant fra bestyrelsen i et underudvalg. 

 

I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, indtræder suppleanten der er valgt på 

generalforsamlingen indtil førstkommende generalforsamling. 

 

Ud over selve bestyrelsen skal vælge 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 

 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder 

det nødvendigt. 

Der skal afholdes mindst fire årlige bestyrelsesmøder – et i hvert kvartal. 

Der udarbejdes dagsorden til møderne. 

Der skrives referat til bestyrelsesmøderne. 

Hvis formanden ikke deltager i bestyrelsesmødet, ledes det af næstformanden. 

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer er til stede. 

 



I tilfælde af stemmelighed afgør formandens – i hans fraværelse den næstformandens udsla-

get. 

 

Sekretæren fører referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og referatet skal un-

derskrives af sekretæren og formanden og udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. 

 

§6 

 

GENERALFORSAMLING: 

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgan-

gen af marts måned. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved udsendelse af brev/email til medlem-

merne. Sammen med indkaldelsen vedlægges dagsorden til generalforsamlingen. 

 

Desuden varsles generalforsamlingen på foreningens hjemmeside og ved opslag i hallen. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen. 

 

Valgbar til bestyrelsen har alle med stemmeret. 

 

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, for medlemmer under 16 år har en 

forældre/værge pr. familie stemmeret: Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, 

ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. 

 

Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, og som ikke er 

i kontingentrestance. 

 

Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være tilstede eller forinden ved skriftlig fuld-

magt have afgivet erklæring om villighed til valg. 

 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til ude-

lukkelse af et medlem, samt ændring af vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer 

for forslaget. 

 

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

 

Der føres referat over vedtagne beslutninger. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Bestyrelsen beretning til godkendelse 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 

9. Valg af revisorer og – suppleant 

10. Eventuelt. 

 

§7 

 



EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornø-

dent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med 

forslag til dagsorden. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er mod-

taget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

 

Sammen med indkaldelsen udsendes en dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet. 

 

§8 

 

REGNSKAB OG REVISION: 

 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisorerne og under-

skrevet af bestyrelsen. 

 

§9 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER: 

 

Vedtægtsændringer kan ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, såfremt dette er på-

ført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget når mindst 2/3 af 

de afgivne stemmer er for forslaget. 

 

§10 

 

FORENINGENS MIDLER: 

 

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller på giro og bør så vidt 

muligt være rentebærende. 

 

Til hævning på foreningens bank- eller girokonto kræves 1 underskrift (formandens eller kas-

sererens). 

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 

formue, Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

 

§11 

 

FORENINGENS OPHÆVELSE: 

 

Til foreningens ophævelse kræves det at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede med-

lemmer stemmer herfor. 

 

Såfremt der ikke opnås det kvalificerede flertal i.h.t. 1. afsnit kan der indkaldes til en ny ge-

neralforsamling senest 4 uger efter med samme varsel som ved ordinær generalforsamling 

med samme formål, hvortil kun kræves 2/3 af de fremmødte stemmer til godkendelse af for-

eningens opløsning. 

 

Såfremt foreningen opløses på grund af sammenslutning med en anden forening med samme 

formål, overføres foreningens formue og andre aktiver til den nye forening. 

 



Ved anden opløsning overgår foreningen formue og aktiver til Ishøj Idrætsråd til brug for 

Idrætten i Ishøj. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. marts 1994 med ændret den 10. 

april 2002 og senest ændret den 2. april 2013. 

 

Således ændret på generalforsamlingen den 2. april 2013 

 

 

Leif Larsen   Berit Olsen 

Formand   Kasserer 

 

 


