
SUIF  
VEDTÆGTER 

 

§ 1 

Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening, SUIF. Foreningens hjemsted er 

Skrydstrup, Haderslev Kommune  

§ 2 

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og 

ældre til gavn for lokalsamfundet.  

§ 3 

Foreningen skal være medlem af DGI Sønderjylland, eller en anden turnerings-sammenslutning. 

§ 4 

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der vil vedkende sig foreningens vedtægter. 

Optagelse ske ved henvendelse til den afdeling, hvor vedkommende ønsker, at blive 

optaget. Medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af udvalget i 

nævnte afdeling.  

Stk. 2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelser over for foreningen, 

udover kontingent.  

Stk. 3 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens aktiver eller 

udbytte af nogen art.  

§ 5 

Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Medlemmet har ret til, at 

fremsætte sine synspunkter overfor hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde inden udelukkelsen. 

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på den efterfølgende generalforsamling eller en 

ekstraordinær generalforsamling.  

§ 6 

Foreningens ledes af en hovedbestyrelse, der vælges efter nedenstående retningslinjer:  

1 Foreningens ordinære generalforsamling vælger ved simpelt flertal (mere end 

50% af afgivne stemmer) 1 formand og 1 kasserer. Ved relativt flertal (flest 

stemmer) vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Formandens og 1. revisor 

væges ulige år. Kasseren og 2. revisor vælges i lige år. Revisor suppleant vælges 

hvert år.  

2 Formændene i de i § 12 nævnte afdelingsudvalg indtræder desuden i 

hovedbestyrelsen jf. § 13. For at aflaste afdelingsformanden, kan 



afdelingsudvalget vælge en repræsentant fra afdelingsudvalget, som fast deltager 

i hovedbestyrelsesmøder.  

§ 7 

Snarest efter generalforsamlingen, konstituerer hovedbestyrelsen sig og nedsætter et 

forretningsudvalg. Dette består af hovedbestyrelsesformanden, kasseren, sekretæren samt en 

afdelingsudvalgsformand fra en ikke sportsaktiv afdeling og en afdelingsudvalgsformand fra en 

sportsaktiv afdeling. De varetager den daglige drift i foreningen samt varetager funktioner, der 

ikke er nævnt i § 6. Der oprettes en ”forretningsorden”. 

§ 8 

Foreningens højeste myndighed er en generalforsamling.  

§ 9 

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, indkaldes med 

mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden www.skrydstrup.info, sociale medier 

og opslag på tavle i Kultur- og Fritidscenter.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsesformanden 

skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvor dagsordenen er følgende:  

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af hovedbestyrelsesformand / kasserer 

6. Valg af revisor 

7. Valg af revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Stk. 2 Vedtagne beslutninger føres til protokols og underskrives af dirigenten.  

Stk. 3 Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december  

§ 10  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 

af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages 

varsel ved den sædvanlige form for bekendtgørelse for medlemmerne, og skal være ledsaget af en 

dagsorden samt navn på ordføreren.  

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at et skrifteligt krav 

herom er fremsat over for hovedbestyrelsesformanden.  

 

 

http://www.skrydstrup.info/


§ 11 

Generalforsamling er altid beslutningsdygtig og beslutninger tages ved simpelt flertal. 

Vedtægtsændringer dog kun såfremt 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for, og dette har været 

optaget på dagsordenen.  

§ 12 

Foreningen består af følgende afdelinger:  

Håndboldafdelingen 

Fodboldafdelingen 

Gymnastikafdelingen 

Badmintonafdelingen  

Kulturafdelingen  

Aktivitetsafdelingen  

Square- og folkedansafdelingen  

Eventuel oprettelse/nedlæggelse af afdelinger skal først forelægges og godkendes ved simpelt 

flertal på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Hvad angår afdelingernes regnskabsår, 

gælder perioden som beskrevet i § 9 stk. 3. For idrætsugeudvalget gælder supplerende vedtægter, 

som fastsættes af hovedbestyrelsen.  

§ 13 

Stk. 1 Inden for hver afdeling afholdes årsmøde, hvor der vælges et afdelingsudvalg til 

varetagelse af den daglige drift i afdelingen.  

Afdelingsudvalget består af en afdelingsudvalgsformand, der samtidig er 

hovedbestyrelsesmedlem, en afdelingsudvalgskasserer, et antal 

afdelingsudvalgsmedlemmer (i alt mindst 3), en suppleant, en revisor og en 

revisorsuppleant.  

 Halvdelen af afdelingsudvalgsmedlemmerne og revisor er på valg samtidig det ene 

år. Den anden halvdel af afdelingsudvalgsmedlemmerne er på valg samtidig det 

næste år. Samtlige valg gælder for 2 år. Valg af suppleant og revisorsuppleant gælder 

for et år.  

 Afdelingsudvalgsformanden og afdelingsudvalgskasserer vælges ved simpelt flertal. 

De resterende vælges ved relativt flertal. Spørgsmål angående stemmeret fastsættes 

i de enkelte afdelingsudvalgs forretningsorden.  

 Valgene afgøres ved relativt flertal (flest stemmer). Spørgsmål ang. stemmeret 

fastsættes i de enkelte afdelingsudvalgs forretningsorden.  

 Med mindst 14 dages varsel indkalder hver afdeling ved opslag dens medlemmer til 

ordinært årsmøde, som afholdes i 1. kvartal forud for SUIF’s ordinære 

generalforsamling med følende dagsorden:  



1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være afdelingsudvalget i 

hænde senest 7 dage før årsmødet 

5. Valg af afdelingsudvalgsmedlemmer 

6. Valg af afdelingsudvalgssuppleant 

7. Valg af revisor 

8. Valg af revisorsuppleant  

9. Eventuelt 

Udvalgene konstituerer sig selv, hvorefter hovedbestyrelsesformanden snarest orienteres om, 

hvem der er indtrådt i afdelingsudvalget samt navn på den faste repræsentant, der skal deltage i 

hovedbestyrelsesmøder i stedet for udvalgsformanden jf. § 6 afsnit b.  

Desuden overdrages kopi af beretning, regnskab og årsmødeprotokol til 

hovedbestyrelsesformanden.  

Ekstraordinært årsmødes kan indkaldes efter retningslinerne i § 10 når generalforsamling ændres 

til årsmøde og hovedbestyrelsesmøde ændre til afdelingsudvalget.  

Stk. 2 Afdelingsudvalgsformanden og afdelingsudvalgskasserer skal være fyldt 18 år  

§ 14 

Stk. 1 Afdelingsudvalgsformændene har pligt til løbende, at orientere 

hovedbestyrelsesformanden om væsentlige tiltag i afdelingsudvalgene.  

Stk. 2 Hovedbestyrelsesformanden kan til enhver tid deltage i afdelingsudvalgsmøder. 

§ 15 

Stk. 1 Fællesanliggender behandles af hovedbestyrelsen. For beslutninger i 

hovedbestyrelsen kræves simpelt flertal.  

Stk. 2 Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som underskrives af 

hovedbestyrelsen senest ved næste møde. 

§ 16 

Foreningen tegnes ved underskrift af hovedbestyrelsesformanden og/eller kasseren – dog ved evt. 

køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån af den samlede 

hovedbestyrelse. Foreningens medlemmer og hovedbestyrelsen hæfter ikke personligt for de af 

foreningens indgåede forpligtelser for hvilke alene SUIF hæfter med dens respektive formue. 

Tegningsretten for afdelingerne fastsættes i de enkelte afdelingsudvalgs forretningsorden.  

 

 



§ 17 

Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmer og 

opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt ved 

mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum. Ved opløsning skal foreningens aktiver stilles 

i bero i 5 år. Bliver der i løbet af de 5 år taget initiativ til dannelse af en forening med 

samme formål, vil denne forening kunne overtage aktiverne, såfremt den kan opnå 

godkendelse af de i § 3 nævnte hovedorganisationer. Sker dette ikke tilfalder de i § 3 

nævnte hovedorganisationer efter år. Aktiverne skal under alle omstændigheder 

anvendes til almene formål.  

 Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af aktiverne er 

effektueret.  

 

Vedtægterne er vedtaget med seneste ændringer på ordinær generalforsamling afholdt den 11. april 2014 


