Foreningens vedtægter
Revideret udgave vedtaget på KIF's ordinære generalforsamling Marts 2016
§1 - Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er KØBENHAVNS IDRÆTS FORENING.
Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i København.
Stk. 3. Foreningens logo er skjoldformet. Yderkanten har foroven en tredelt murtinde med bogstaverne KIF, midterpartiet er rødt med
et hvidt kors. Foreningens emblem har derudover en blå yderkant.

§2 - Foreningens formål
Stk. 1. Foreningens hovedformål er at udbrede kendskab til, og opøve færdigheder i, atletik.
Derudover hjælpe og vejlede i andre idrætsgrene, herunder idrætsmærkesport, skydning, gangsport og motion.
Stk. 2. Foreningen er medlem af organisationer under Danmarks Idræts-Forbund.

§3 - Medlemmer
Stk. 1. Medlemsskabet kan være som aktivt eller støttemedlem. Støttemedlemmer kan ikke deltage i idrætsøvelser, men i foreningens
arrangementer i øvrigt.
Stk. 2. Et medlem der er i kontingentrestance for 3 måneder eller flere taber sine medlemsrettigheder, indtil kontingentrestancen er
fuldt indbetalt.
Stk. 3. Udmeldelse sendes skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemmets opførsel måtte give anledning hertil. Eksklusionen skal være
enstemmigt vedtaget af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt enstemmighed ikke opnås, eller den udelukkede selv, eller mindst
20 af foreningens medlemmer gør indsigelse mod eksklusionen, skal sagen forelægges generalforsamlingen. Eksklusionen kræver 2/3
majoritet.

§4 - Kontingent
Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Indmeldelse er gældende for mindst 6 måneder.
Stk. 3. Kontingentet betales forud, mindst halvårligt.
Stk. 4. Bestyrelsen kan indrømme helt eller delvis kontingentfritagelse for enkeltmedlemmer.

§5 - Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen på den årlige generalforsamling.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 4. I tilfælde af vakance konstitueres bestyrelsen med de valgte suppleanter. Ved yderligere vacance konstituerer bestyrelsen sig
selv, indtil førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges. Ved varigt forfald på formandsposten indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel til afholdelse senest 4 uger efter formandens afgang.
Stk. 5. Bestyrelsen leder de daglige forretninger og drager omsorg for at foreningens vedtægter overholdes.
Stk. 6. Bestyrelsen mødes mindst én gang månedligt. Bestyrelsen kan desuden indkaldes når formanden finder det nødvendigt, eller
når mindst 3 af dens medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden. Møderne indkaldes med mindst 5 dages
varsel. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf skal formanden eller næstformanden være
den ene. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Der skal
føres forhandlingsprotokol.

Stk. 7. Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager der ikke tåler udsættelse efter accept fra mindst 2 andre
bestyrelsesmedlemmer. Formanden skal i så tilfælde forelægge det passerede på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 8. Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af særlige opgaver. I alle udvalg skal sidde mindst ét medlem af bestyrelsen.
Stk. 9. Foreningens idrætslige afdelinger vælger egen ledelse, der suppleres med mindst ét medlem af bestyrelsen.
Stk. 10. Kun bestyrelsen kan forpligte foreningen økonomisk.
Stk. 11. Et medlem af bestyrelsen kan ikke beklæde en bestyrelsespost i en anden atletik- eller motionsklub med
samme eller lignende formålsparagraffer og aktiviteter.
Stk. 12. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ukke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§6 - Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt, eventuelt i
medlemsbladet, senest 2 uger før afholdelsen.
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Stk. 4. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, med mindre foreningens vedtægter foreskriver andet. I
tilfælde af stemmelighed finder ny afstemning sted, giver dette også stemmelighed, bortfalder forslaget.
Stk. 5. Ved personvalg mellem 2 kandidater afgøres valget ved simpelt flertal. Ved valg mellem flere end 2 kandidater er valget
afgjort, hvis en kandidat opnår mere end 50% af de afgivne stemmer. Hvis ingen kandidat opnår mere end 50% af de afgivne
stemmer, foretages omvalg mellem de 2 kandidater, der har fået flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed finder bundet omvalg sted,
giver også dette stemmelighed, afgør lodtrækning udfaldet.
Stk. 6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år efter 3 måneders medlemskab.
Stk. 7. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde og skal foregå på den måde dirigenten finder mest hensigtsmæssig.
Afstemning skal ske skriftligt såfremt blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Stk. 8. Medlemmers valgbarhed til bestyrelsen indtræder med det fyldte 18 år efter 6 måneders medlemskab. Generalforsamlingen
kan i særlige tilfælde dispensere herfra.
Stk. 9. Den årlige generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af næste års budget og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg
•

•

På ulige årstal vælges for 2 år af gangen:
• Formand
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 1 bestyrelsessuppleant
• 1 revisor
• 1 revisorsuppleant
På lige årstal vælges for 2 år af gangen:
• Næstformand
• Kasserer
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 1 bestyrelsessuppleant
• 1 revisor
• 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Stk. 10. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Stk. 11. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel. Når mindst 30 af de stemmeberettigede
medlemmer indgiver skriftlig anmodning til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne, skal en ekstraordinær generalforsamling
indkaldes med mindst 2 ugers varsel til afholdelse inden 4 uger efter begæringens modtagelse.

§7 - Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages på generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Stk. 3. For vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det, at ændringerne er bekendtgjort skriftligt, eventuelt i medlemsbladet, senest 2
uger inden generalforsamlingens afholdelse, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for forslaget.

§8 - Regnskabet
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Det pr. 31. december afsluttede årsregnskab, tilstilles senest 15. februar de på generalforsamlingen valgte revisorer, som inden
1. marts tilstiller formanden regnskabet i revideret stand.
Stk. 3. Bestyrelsen skal sørge for at revisorerne får de oplysninger og den bistand, som disse anser for nødvendige for udførelsen af
deres hverv. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og gennemgå kassebogen.
Stk. 4. Det reviderede regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 2 uger før den årlige generalforsamling.
Stk. 5. Kassereren har ansvaret for foreningens regnskabsførelse. Kassebog og kassebeholdning skal til enhver tid være tilgængelig
for bestyrelsen.
Stk. 6. Den del af foreningens kontantbeholdning, som ikke er nødvendig til de løbende driftsudgifter, skal til enhver tid være anbragt
i et pengeinstitut. Kun foreningens kasserer og formand har adgang til disse konti.

§9 - Skyttelauget
Stk. 1. Skyttelaugets formål er at udbrede kendskab til, og opøve færdigheder i, skydning med riffel og pistol.
Stk. 2. Skyttelauget vælger på sit årlige skyttemøde sin egen bestyrelse.
Skyttelaugets bestyrelse er ansvarlig over for myndighederne vedrørende våbentilladelser.
Stk. 3. Skyttelaugets bestyrelse holder KIF's bestyrelse orienteret om sine aktiviteter og udvikling.
Stk. 4. Skyttelauget tilstiller KIF's bestyrelse sit reviderede årsregnskab.

§10 - Repræsentantskabet
Stk. 1. Repræsentantskabets opgave er at støtte foreningen i dens arbejde og bevare kontakten til de ældre medlemmer.
Stk. 2. Repræsentantskabet vælger på sit årsmøde sin egen bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær.
Stk. 3. Formanden for Repræsentantskabet skal tilstilles referat fra samtlige bestyrelsesmøder.

§11 - Hædersbevisninger
Stk. 1. Medlemmer, der har ydet foreningen værdifulde tjenester, kan udnævnes til æresmedlemmer.
Stk. 2. Medlemmer, der har virket med interesse for foreningens arbejde og været medlem i mindst 10 år, kan tildeles foreningens
hæderstegn, som består af KIF's emblem omgivet af en forgyldt laurbærkrans.
Stk. 3. Enhver der har været medlem i 25 år og som er fyldt 35 år, skal tildeles hæderstegnet.
Stk. 4. Generalforsamlingen udnævner æresmedlemmer og tildeler hæderstegn efter forslag fra bestyrelsen eller mindst 30 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 5. Enhver der er tildelt foreningens hæderstegn, kan optages i KIF's Repræsentantskab.

§12 - Fast ejendom
Stk. 1. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun finde sted ifølge generalforsamlingsbeslutning. For vedtagelse kræves at
generalforsamlingen er bekendtgjort med forslaget skriftligt, eventuelt i medlemsbladet, mindst 2 uger før afholdelse, samt at mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§13 - Foreningens opløsning
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og kun såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er det tilstrækkelige
antal medlemmer ikke til stede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, hvor bestemmelse da tages med
mindst 3/4 majoritet uanset det fremmødte antal.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue og øvrige ejendele anvendes til idrætslige formål efter
generalforsamlingens anvisning, i henhold til simpelt stemmeflertal på den generalforsamling der behørigt har vedtaget opløsningen.

