
Vedtægter for Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening 

Stiftet den 19. september 2008 

 

§ 1. Foreningens navn med videre. 

Foreningens navn er Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening. 

Foreningens hjemsted er Kvissel og Ravnshøj i Frederikshavn kommune. 

Foreningen er medlem af de til enhver tid aktuelle interesseorganisationer.  

 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og 

fællesskabets sundhed og trivsel, herunder deltage i turneringer og lignende i de 

organisationer, hvor foreningen er tilsluttet. 

 

§ 3. Medlemskab, ind- og udmeldelse 

Kvissel-Ravnshøj Idrætsforening er åben for alle og tilbyder breddeidræt. 

Medlemmer opdeles som følger: 

a. Æresmedlemmer 

b. Aktive medlemmer, senior og ungdom 

c. Passive medlemmer 

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens ledere. Sker indmeldelse i en sæsons første 

4 måneder, opkræves kontingent for hele sæsonen. Sker indmeldelse senere, opkræves 

kontingent for en halv sæson. 

Kontingentopkrævning sker over pengeinstitut/giro/PBS. Kun gyldig kvittering for 

kontingent indbetaling giver adgang til foreningens træning, kampe, generalforsamling og 

sammenkomster i øvrigt. Udmeldelse kan alene ske skriftligt til foreningens kasserer. 

Kontingent erlægges for det halvår, i hvilken udmeldelse sker. 

Hvor intet andet er aftalt, påhviler ansvarsforsikring medlemmerne selv. 

 

§ 4. Kontingent 



Kontingent fastsættes af og på generalforsamlingen og betales halvårligt forud. Bestyrelsen 

kan fritage enkelte medlemmer for at betale kontingent. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

 

§ 5. Eksklusion 

Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned efter rettidig betalingsdag, kan 

bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af 

foreningen før vedkommende har betalt sin gæld til denne. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. 

Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for 

eksklusion. 

Det ekskluderede medlem kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den 

førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion 

kræver samme majoritet som ændring af foreningens love, jf. § 9. 

 

§ 6. Bestyrelsen og aktivitetsudvalgene. 

A. Bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage – efter generalforsamling med 

næstformand, kasserer og sekretær.  

Bestyrelsen opretter et forretningsudvalg bestående af 3 personer, formand, næstformand og 

kasserer til varetagelse af den daglige forretning. Beløb over 10.000 skal godkendes af 

bestyrelsen.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for økonomiske 

dispositioner. Bestyrelsen indkaldes til bestyrelsesmøde efter behov samt til afgørelse af 

vigtige sager. Foreningen tegnes af forretningsudvalget. 

Bestyrelsen kan afkræve straffeattest og skal afkræve børneattest for ledere, trænere og 

hjælpere. Bestyrelsen kan alene afgøre sager, der omhandler doping. 

B. Aktivitetsudvalg 

Der oprettes følgende aktivitetsudvalg: 

1. Fodbold 

2. Håndbold 

3. Badminton 



4. Tennis 

5. Gymnastik 

 

Samt andre udvalg efter ønske og behov 

Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte udvalgene og udvalgene skal senest 30 dage efter 

generalforsamlingen udpege udvalgsmedlemmerne og indsende en navneliste til bestyrelsen. 

Udvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence ud over det af 

bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet 

i udvalgene samt ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøder i henhold til forretningsordenen. 

Udvalgene konstituerer sig senest 30 dage efter generalforsamlingen med formand, som 

samtidig er kontaktperson til bestyrelsen. Udvalgene kan supplere sig selv. 

Udvalgene forestår det daglige arbejde i de respektive afdelinger. 

 

§ 7. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i perioden 

ultimo januar til senest medio marts. Der indkaldes med 14 dages varsel, enten skriftligt til 

hvert medlem, eller ved annoncering i offentlige medier eller dagspressen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på samme måde som nævnt ovenfor med 14 

dages varsel, enten på begæring af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af alle 

stemmeberettigede ønsker det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det 

fremmødte antal. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Alle medlemmer – aktive og passive, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance, har 

stemmeret. 

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Valgbar til formandsposten er kun 

stemmeberettigede, der er fyldt 18 år. Almindeligt stemmeflertal er afgørende i alle på 

generalforsamlingen behandlede sager – dog jf. §§ 9 og 10. 

På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Udvalgsformændenes beretninger 

4. Kassererens beretning 



5. Valg af bestyrelse 

Valg af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og valg af minimum 2 

bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Normal funktionstid 2 år. 

6. Valg af 2 suppleant for 1 år 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Normal funktionstid 1 år. 

8. Indkomne forslag 

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Eventuelt 

 

§ 8 Regnskab og revision 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

Regnskabet over foreningens indtægter og udgifter samt foreningens status pr. 31. december 

skal forelægges på et bestyrelsesmøde senest 14 dage før generalforsamlingen og tilstilles 

revisionen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

§9 Vedtægtsændringer 

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling eller på ekstraordinær 

generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer 

herfor. 

 

§ 10 Foreningens opløsning 

Bestemmelse om foreningens opløsning eller forandring af dens navn, kan kun finde sted på 

en i samme øjemed indvarslet generalforsamling. Halvdelen af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der kræves at mindst ¾ af de 

fremmødte stemmer herfor. 

Er der ikke mødt det tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes der med 14 dages varsel til 

ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med ovennævnte flertal, uden hensyn til det 

fremmødte antal. 

På samme måde tages beslutning om de ved foreningens opløsning nødvendiggjorte salg af 

ejendomme, afvikling af forpligtelser og formue, dog således at simple stemmeflertal er 

afgørende. 

Eventuelt overskud ved opløsning af ovennævnte skal tilfalde Frederikshavn kommune 



Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2022. Senest ændret på 

ekstraordinær generalforsamling 9.marts 2022 


