L O V E OG V E D T Æ G T E R
§ 1.
Foreningens navn er Vinding Ungdoms og Idrætsforening, og kan forkortes til VUIF.
Foreningen er hjemmehørende i Herning Kommune, og er en sammenslutning af Vinding Ungdoms
forening og Vinding Idrætsforening.

§ 2.
Foreningens formål er at tilbyde fællesskab, kulturelt arbejde, sund idræts/sportsudøvelse samt
kulturel underholdning til alle aldersgrupper.
§ 3.
Foreningen er tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende hovedbestyrelse
finder behov for.
§ 4.
Enhver kan optages som aktivt medlem. Enhver der har ophold indenfor foreningens virkeområde
kan optages som passivt medlem. Hvis et medlem krænker foreningens love eller nedsætter dens
omdømme, har en enig bestyrelse ret til at udelukke vedkommende af foreningen. Det eller de
medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling. Man er først medlem,
når kontingent er betalt.
§ 5.
Ethvert medlem, der er fyldt 14 år, har stemmeret. Ethvert medlem, der er fyldt 16 år, er valgbart
til bestyrelsen, dog skal formand og kasserer være myndige. Formand kan kun sidde i et udvalg.
§ 6.
Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg på tre medlemmer (Formand, kasserer og sekretær)
samt udvalgsformænd.
Til udvalgene vælges følgende:
Badmintonudvalg
Fodboldudvalg
Gymnastikudvalg
Svømmeudvalg
Fitness
Amatørteaterudvalg
Støtteudvalg/Banko
Senioridrætsudvalg
Kroketudvalg
Petanqueudvalg

5 medlemmer + 2 suppleanter
5 medlemmer + 2 5 medlemmer + 2 3 medlemmer + 1 5 medlemmer + 2 3 medlemmer + 1 suppleant
5 medlemmer + 2 3 medlemmer + 1 5 medlemmer + 2 suppleanter
3 medlemmer + 1 suppleant
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Senioridræt og folkedans er placeret under gymnastikudvalget.
Alle formænd modtager referat fra hovedbestyrelsesmøderne.
Alle valg gælder for en toårig periode dog sidder suppleanter kun et år. Til udvalg med tre
medlemmer vælges der skiftevis et og to medlemmer, og til udvalg med fem medlemmer vælges der
skiftevis to og tre medlemmer. Første gang trækkes der lod.
Suppleanter indtræder i udvalgene, når et medlem er fraværende i mere end tre måneder.
Udvalgene konstituerer sig selv, og den valgte formand indtræder i hovedbestyrelsen. Der er direkte
valg på generalforsamlingen af formand, kasserer og sekretær til forretningsudvalget. Formand
vælges i lige år, kasserer og sekretær vælges i ulige år. Suppleant for forretningsudvalget er de
øvrige udvalgsformænd. Endvidere vælges revisionsselskab for et år af gangen.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 50% af medlemmerne er tilstede og formand
eller kasserer.
Ved evt. afstemning skal der være flertal, ved evt. stemmelighed forkastes forslaget.
Bestyrelsen kan mellem to generalforsamlinger nedsætte nye udvalg og lade formanden indtræde,
sådanne valg gælder kun til næste generalforsamling.
§ 7.
Kassererne i de enkelte udvalg er bilagsholdere og afleverer udvalgsbilag til hovedkassereren den
førstkommende torsdag efter den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar.
udvalgsbilagene og fører regnskab over foreningens øvrige udgifter og indtægter. Hovedkassereren
samler alle tallene i ét regnskab. De enkelte udvalg udarbejder budget og fremsender dette til
hovedkassereren på dennes foranledning. De enkelte udvalg fastsætter kontingent for den enkelte
aktivitet.
Sekretæren fører referat fra generalforsamling samt forretnings – og hovedbestyrelsesmøder.

§ 8.
Valg til forretningsudvalget skal være skriftligt. I øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. Alle
beslutninger tages med relativt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer, hvortil der
kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Forretningsudvalget indkalder til hovedbestyrelsesmøde, når det eller 1 et bestyrelsesmedlem
ønsker det.
§ 9.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den skal afholdes hvert år inden
udgangen af februar måned. Indvarsling sker via foreningens onlinesystem (Conventus), relevante
hjemmeside, Facebook samt opslag i byen ved ’glaskassen’, Infoskærm i SKI og Brugsen mindst
fjorten dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om
vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingens
afholdelse.
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Dagsordenen skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere
Beretninger
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af udvalgsmedlemmer

a. forretningsudvalg
b. amatørteaterudvalg
c. badmintonudvalg
d. fitnessudvalg
e. fodboldudvalg
f. gymnastikudvalg
g. svømmeudvalg
h. støtteudvalg
i. senioridrætsudvalg
j. kroketudvalg
k. petanqueudvalg
6. Valg af én repræsentant til SKI´s repræsentantskab – vælges for ét år.
Valg af én repræsentant til SKI´s forretningsudvalg og repræsentantskab – vælges
for en treårig periode, jf. vedtægter i Sørvad Kultur – og Idrætscenter.
7. Valg af revisionsselskab
8. Eventuelt
§ 10.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Alle kontingentrestancer skal være indbetalt senest
den 15. december.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af hovedbestyrelsen finder det
nødvendigt, eller mindst 20 % af foreningens medlemmer fremsender ønske herom. Ekstraordinære
generalforsamlinger skal afholdes senest fire uger efter et krav er modtaget. De skal indvarsles og er
beslutningsdygtige som den ordinære.
§ 12.
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på anden generalforsamling med
mindst fjorten dages mellemrum stemmer derfor. Eventuel formue fordeles efter
generalforsamlingens bestemmelser, dog således at formuen kun kan anvendes til fremme for
alment nyttigt ungdomsarbejde i Vinding.
§ 13.
Æresmedlemmer:
Som æresmedlemmer kan - efter indstilling fra hovedbestyrelsen - udnævnes personer, som
indenfor en længere periode og mindst ti år, har vist særlig interesse og aktivitet for foreningen og
dens arbejde.
Udnævnelsen kan kun ske på en generalforsamling, hvor den eller de indstillede er indkaldt og er
fremmødt.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
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Således vedtaget på generalforsamlingen i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening,
den 21. februar 2018.

4

