Vedtægter for Sahl Kultur- og Idrætsforening
§1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er: Sahl Kultur og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sahl i Viborg Kommune.
Regnskabsåret 1. april – 31. marts

§2 Formål:
Foreningen kan forestå kulturelle og sportslige aktiviteter af enhver art, samt lokale aktiviteter som byfester m. m. Foreningen kan
også støtte sådanne aktiviteter, som gennemføres af andre foreninger, institutioner eller ad hoc grupper.
Foreningens bestyrelse kan tillige varetage områdets lokalpolitiske interesser over for myndighederne.

§3 Medlemmer:
Som medlem kan alle, der bor i landsbyerne Sahl, Gullev og Nøddelund eller i nærheden samt alle andre interesserede optages.
. Medlemskabet er personligt, og gælder fra optagelsen og betaling af første kontingent indtil det opsiges til udløbet af et
regnskabsår.
Derudover skal alle, der deltager i faste lokale aktiviteter f. eks. sportsaktiviteter være medlem.

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april eller maj måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske i Kirke & Borgerbladet Sahl Gullev Nøddelund og/eller andet husstandsomdelt lokalblad
eller ved borgerligt ombud med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Det skal samtidig offentliggøres på Sahl bys
internetportal.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning v/ formanden
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Godkendelse af regnskab
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Indkomne forslag, for eksempel forslag til nye vedligeholdelses-, idræts- eller kulturtiltag
9. Fremlæggelse og vedtagelse af årsplan m/budget for det kommende år
10. Eventuelt
Tager generalforsamlingen ikke bestyrelsens beretning til efterretning, skal hele bestyrelsen trække sig og en ny vælges.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Ændringer af vedtægter kræver dog et kvalificeret flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
Alle medlemmer over 14 år, der har betalt kontingent indenfor
de sidste 12 måneder, dog senest 8 dage før generalforsamlingen, har stemmeret.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når en 1/3 del af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens
medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14
dages varsel på samme måde som ordinær generalforsamling.

§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, dog kan antallet
af bestyrelsesmedlemmer forøges til 7, efter vedtagelse på en generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på
generalforsamlingen. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og der skal være mindst 3 myndige
bestyrelsesmedlemmer, heraf formand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Heraf afgår halvdelen det første år, og resten det andet år. Besluttes der på en
ordinær generalforsamling at forøge antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver disse valgt for 2 år, med mindre generalforsamlingen
beslutter andet.
Desuden vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter og 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig for 1 år ad gangen på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling og vælger selv
sin formand, sekretær og kasserer.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsens funktion er understøttende. Understøttende for initiativer til aktiviteter og tiltag, som kommer fra foreningens øvrige
medlemmer, og som bidrager til at opfylde foreningens formål. Bestyrelsen tager initiativ til, at disse aktiviteter kan organiseres i
aktivitetsgrupper hver med en tovholder, der er ansvarlig over for bestyrelsen.
Aktivitetsgrupperne fører sammen med kassereren selvstændigt projektregnskab over deres aktiviteter.
Bestyrelsens primære opgave er økonomi og koordinering med de enkelte tovholdere fra de aktivitetsgrupper, der har taget initiativ
til aktiviteter og tiltag.
Bestyrelsen afholder årligt et koordinerende og prioriterende møde med tovholderne fra aktivitetsgrupperne. Mødets formål er at
lave en årsplan m/ budgetoverslag for det kommende års aktiviteter og tiltag. Bestyrelsen har beslutningskompetencen.
Det årlige møde med tovholderne kan desuden fungere som et planlægningsmøde forud for generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan hvert år disponere over maks. 25.000 kr. af formuen til helt eller delvist at finansiere et projekt uden for det
fremlagte budget men inden for foreningens formål.
Ønsker bestyrelsen at støtte et projekt med mere end dette beløb skal det godkendes på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen og bekendtgøres på den ordinære generalforsamling for det kommende år.
Kontingentet for et personligt medlemskab dækker medlemskabet af foreningen, men til visse aktiviteter – for eksempel
sportsaktiviteter kan der fastsættes supplerende kontingent dækkende brug af foreningens udstyr eller andre særlige udgifter.

§8 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden plus et bestyrelsesmedlem.
Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person.
Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke
nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9 Opløsning
Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af de stemmeberettigede deltagere ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger indenfor højst 3 måneder stemmer herfor.
Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse, som skal have et velgørende eller idrætslig formål
for lokalområdet, der udgøres af Sahl og Gullev sogne.
Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 23. juni 2016.
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