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Vedtægter for 
Vidar Motion Sønderborg 

 
 
§1 
Foreningens navn er: Vidar Motion Sønderborg. 
Dens hjemsted er Sønderborg kommune. 
 
 
§2 
Der er foreningens formål gennem løb og socialt samvær at leve op til mottoet ”en sund sjæl i et 
sundt legeme”. 
 
Der er vigtigt, at det enkelte medlem inddrages i foreningslivet ved på alle niveauer at skabe 
mulighed for medindflydelse og medansvar. 
 
 
§3  
I foreningen kan optages aktive og passive medlemmer. Som medlem kan optages enhver, der 
vedkender sig foreningens vedtægter. Medlemmer, der skylder Vidar Motion Sønderborg eller andre 
foreninger kontingent, kan ikke optages før beløbet er betalt. 
 
 
§4 
Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. 
Regnskabsåret er fra den 1. oktober til den 30. september.  
Bestyrelsen holdes løbende orienteret om foreningens økonomi. 
 
 
§5 
Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel og at 
det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra 
udmeldelsen har virkning. 
 
Manglende betaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse, hvis betalingen ikke foretages 
efter første rykker. 
 
Ingen som er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem, før 
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 
 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Et 
medlem, som er ekskluderet ved en bestyrelsesbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny 
bestyrelsesbeslutning. 
 
 
§6 
Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. 
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§7 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 
år i november måned.  
 
Indkaldelse til generalforsamlingen i Vidar Motion Sønderborg sker med mindst 14 dages varsel. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig 
vis uden hensyn til antal fremmødte, medmindre andet er særligt foreskrevet. 
 
På generalforsamlingen er simpelt stemmeflertal afgørende. Dog kræver vedtægtsændringer at 
mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, stemmer for forslaget. Stemmeret har medlemmer 
der er fyldt 15 år. Stemmeret kan kun ske ved personligt fremmøde. 
 
 
§8 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 
mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil – ledsaget af den til 
behandling ønskede dagsorden – er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelse sker i begge tilfælde 
med mindst 14 dages varsel. 
 
 
§9 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formand aflægger beretning. 
3. Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af formand.   (lige år) 
6. Valg af næstformand.  (ulige år) 
7. Valg af kasserer.   (ulige år) 
8. Valg af 1 medlem.   (ulige år) 
9. Valg af 2 medlemmer.  (lige år) 
10. Valg af 2 revisorer .  (1 lige og 1 ulige år) 
11. Eventuelt. 

 
 
§10 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne 
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Der afholdes 
bestyrelsesmøde når det skønnes påkrævet. Der indkaldes til møde af et medlem af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, heriblandt 
formanden, er til stede. Ved eventuel afstemning hvor stemmelighed forekommer, tæller 
formandens stemme dobbelt. 
 



 

VIdar Motion vedtægter ver 2.0 2003.11.11   3 af 3 

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner udover den daglige drift, kræves 
formandens underskrift. 
 
 
§11 
Kassereren fører regnskab, udfærdiger årsregnskab og budget. Årsregnskabet skal forsynes med 
revisorens påtegning. 
 
Herudover fører kassereren fortegnelse over foreningens aktiver. Der oprettes de nødvendige bank- 
og giro konti, hvortil kassereren, og ved dennes forfald formanden, har fuldmagt. 
 
 
§12 
Revisorerne har til enhver tid adgang til beholdningen og regnskabet og kan derfor foretage 
uanmeldt revision. 
 
 
§13 
Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger. 
 
 
§14 
Forslag om foreningens opløsning, deling eller sammenslutning med en anden herværende forening 
skal behandles på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages 
mellemrum, og opløsningen kan kun ske, når begge generalforsamlinger vedtager dette efter 
reglerne for vedtægtsændringer (jfr. §7). 
 
Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelt overskud DGI. 
 
Opløsning finder ikke sted ved eventuel sammenslutning med andre herværende idrætsforeninger. 
 
 
§15 
Alt hvad disse vedtægter ikke tydeligt foreskriver, må underkastes bestyrelsens afgørelse – under 
ansvar overfor generalforsamlingen. 
 
 
Godkendt på generalforsamlingen den 11. november 2003    
Bestyrelsen: 
 
 
____________________            ____________________ ____________________ 
 
 
____________________            ____________________ ____________________ 
 


