
Love for Farre Idrætsforening   

Stiftet 1905   

   

§ 1 Foreningens navn er Farre Idrætsforening, og den er tilsluttet 

DGI samt DIF via JBU. 

   

Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 

 

Foreningens bestyrelse kan i øvrigt når den finder det nødvendigt, 

indgå samarbejde med andre foreninger.   

   

§ 2 Foreningen har til formål at fremme interessen inden for den 

sport og idræt, som foreningen lægger navn til.   

   

§ 3 I foreningen kan optages enhver uberygtet person.  

Bestyrelsen bestemmer, hvorvidt et medlem kan optages.  

Medlemmer kan være aktive eller passive.   

   

§ 4 Kontingent fastsættes af bestyrelsen.   

   

Når særlige grunde taler derfor, kan bestyrelsen fritage et medlem for 

at betale kontingent.   

   

Bestyrelsen kan, når særlige forhold giver anledning dertil, 

ekskludere et medlem. Et sådant ekskluderet medlem har ret til at 

indanke sagen for generalforsamlingen.   

   

§ 5 De nærmere regler for træning og øvelser inden for foreningen 

fastsættes af bestyrelsen i samråd med de forskellige udvalg.   

   

Udvalgsformændene sammensætter selv deres udvalg, således 

afdelingen fungerer bedst muligt.   

   

§ 6 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5, 6 eller 7 

medlemmer, der alle vælges blandt de aktive medlemmer eller 

borgere i Farre gamle Skoledistrikt, der er fyldt 16 år.   

   

Valget, der gælder for 2 år ad gangen, foregår ved skriftlig 

afstemning på generalforsamlingerne. Såfremt der ikke på 

generalforsamlingen ytres ønske om anonymitet, kan afstemningen 

foregå ved håndsoprækning. 

   

Afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer er 2 og 3; 3 og 3 eller 

3 og 4 på valg hvert andet år. Der vælges 1. og 2. suppleant for et år 

ad gangen. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, med 1 revisor hvert 

år. 

 

Hvis bestyrelsen ender med et lige antal i bestyrelsen, har formanden 

den afgørende stemme ved stemmelighed. 

   

§ 7 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hver 

generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær.   

   

Hvis et medlem træder ud af bestyrelsen, træder suppleanten straks 

ind indtil næste generalforsamling, og bestyrelsen konstituerer sig på 

ny.   

   

§ 8 Bestyrelsen har det økonomiske og sportslige ansvar.   

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.   

   

Ingen medlemmer hæfter for foreningens gæld, under normalt virke.   

    

§ 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsesmøderne afholdes i øvrigt så ofte, bestyrelsen anser det 

for nødvendigt. Sekretæren fører og opbevarer referat over 

bestyrelsens møder, som godkendes på det efterfølgende 

bestyrelsesmøde.    

   

§ 10 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar 

måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel 

via Farre By’s hjemme- og Facebook-side. (www.farre-by.dk og 

www.facebook.com/groups/farreby)   Generalforsamlingen er 

højeste myndighed i alle anliggender inden for foreningen, og den er 

beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.   

   

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen ihænde, senest 8 

dage før generalforsamlingen.   

   

Enhver sag, der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved 

stemmeflertal. En undtagelse gælder dog beslutning om 

lovændringer der kræver 2/3 flertal, eller foreningens opløsning jf. § 

15.   

   

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen 

anser det for nødvendigt, eller når 1/6 af de aktive 

stemmeberettigede medlemmer over 16 år fremsætter skriftlig 

begæring herom til bestyrelsen. I begæringen skal angives det eller 

de forslag, der ønskes behandlet. En ekstraordinær 

generalforsamling skal indkaldes, som en ordinær, dog med mindst 

14 dages varsel. Evt. lovændringer kræver dog, for at lovændringen 

kan vedtages, 2/3 af de afgivne stemmer.   

   

§ 12 Stemmeret på begge kategorier af generalforsamlinger har alle 

aktive medlemmer eller borgere i Farre gamle Skoledistrikt over 16 

år.   

   

§ 13 På generalforsamling vælges en ordstyrer, hvis afgørelse 

angående forretningsordenen på mødet er endelig, for så vidt intet 

andet er foreskrevet i lovene, og det i øvrigt ikke er i strid med 

DGI´s samt DIF´s bestemmelser.   

   

§ 14 Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens 

virksomhed i det forløbne år.   

3. Regnskabet fremlægges af kasseren til godkendelse   

4. Indkomne forslag   

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer   

6. Valg af 1. og 2. suppleant   

7. Valg af revisorer   

8. Eventuelt   

 

§ 15 Bestemmelse om opløsning kan kun tages på en i dette øjemed 

særlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst halvdelen af 

foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer over 16 år er til 

stede. Til vedtagelse kræves 3/4 af de repræsenterede stemmer.   

   

Foreningens ejendele realiseres da, under hensyntagen til DGI og 

DIF´s love, og de indkomne midler anbringes da hos foreningens 

bankforbindelse som en fond, der står under bestyrelse af 3 på 

samme generalforsamling udvalgte personer, som skal være 

bosiddende i Farre. Det indsatte beløb står i 5 år til rådighed for 

foreningen, hvorefter de 3 valgte personer kan anvende pengene til 

fremme for idrætten efter bedste skøn.   

   

Ved eventuel opløsning af en gren af foreningen tilfalder eventuelle 

redskaber samt eventuelle pengemidler foreningen.   

   

 

 

 

 

 

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 1. 

februar 1995, og ændret på generalforsamlingen den 7. februar 1996, 

den 22. februar 2012, den 1. februar 2017 samt den 20. februar 2019 
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