
Vedtægter for Bryrup Idrætsforening: 

§ 1 Navn og binavne 

Foreningens navn er Bryrup Idrætsforening af 1899. Foreningen er hjemmehørende i Bryrup. 

Foreningen er medlem af DGI samt øvrige foreninger efter hovedbestyrelsens valg. 

Bryrup Idrætsforening har følgende afdelinger: 

Atletik/Løb, Badminton, Cykling, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Idræt om dagen, 

der kan bruge følgende undernavne: 

Bryrup Atletik/Løb — BIF Atletik/Løb — Bryrup Atletik- og Løbeklub — B/V Atletik 

Bryrup Cykling — BIF Cykling — Bryrup Cykelklub 

Bryrup Badminton — BIF Badminton — Bryrup Badmintonklub 

Bryrup Fodbold — BIF Fodbold — Bryrup Fodboldklub 

Bryrup Gymnastik — BIF Gymnastik — Bryrup Gymnastikforening 

Bryrup Håndbold — BIF Håndbold — Bryrup Håndboldklub 

Bryrup Idræt om Dagen — BIF Idræt om Dagen 

De enkelte afdelinger kan selvstændigt tillade navne på sæsonhold eller årligt tilbagevendende 

aktiviteter, så længe ordet Bryrup indgår i navnet. 

Særlige navne til enkeltstående aktiviteter kan efter aftale med afdeling frit anvendes. 

§ 2 Formål og værdigrundlag 

Afdelingernes formål er gennem idrætsaktiviteter, socialt samvær samt andet kulturelt arbejde at 

fremme sundheden og den enkeltes lyst til medlevelse og medansvar i lokalsamfundet. Derved 

bidrager afdelingernes aktiviteter til et rigt og varieret fritidsliv for alle aldersgrupper. 

Foreningens formål er som hovedforening for de til enhver tid værende afdelinger at koordinere 

arbejdet mellem afdelingerne, samt at repræsentere afdelingerne udadtil i fælles forhold. 

§ 3 Medlemmer 

Afdelingerne er åben for alle interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål, enten som 

aktive eller som passive medlemmer. Indmeldelse i foreningen sker ved tilmeldelse hos bestyrelse 

eller træner/instruktør. Kontingentet er aktivitetskontingent. Ønskes det at deltage i flere 

aktiviteter, skal der betales yderligere kontingent pr aktivitet. 

Medlemskab af foreningen opnås når kontingentet er betalt. 

Vedtægter for Bryrup Idrætsforening, revideret 2017 	 Side 1 



Medlemmet er pligtig til at rette sig efter ledernes anvisninger. 

Enhver medlem, der med fortsæt har skadet foreningens materiel eller ejendom er pligtig til at 

yde foreningen erstatning. Foreningen kan lade skaden udbedre for medlemmets regning. 

Et medlem kan idømmes karantæne for kortere eller længere tid eller — i særlige tilfælde 

udelukkes af foreningen: 

a) ved at undlade at betale kontingent inden 2 måneder efter forfaldsdagen — kan den 

pågældende udelukkes. 

b) ved i omtale eller handling skade at foreningens interesser og anseelse. 

Afgørelse om udelukkelse træffes i hvert tilfælde af foreningens hovedbestyrelse. Afgørelse om 

karantæne træffes af afdelingsbestyrelsen. 

§ 4 Afdelingerne 

§4.1 

At stille frivillige i forhold til afdelingens medlemsantal ved afholdelse af fællesarrangementer 

efter hovedbestyrelsens valg. 

Afdelingerne er forpligtet til at yde et årligt økonomisk bidrag til drift af hovedforening i forhold til 

antal aktive medlemmer oplyst over for Silkeborg Kommune i året forud for bidragsåret. Bidraget 

fastsættes af hovedbestyrelsen og skal kunne dække drift af foreningens klubhus, drift af 

hjemmeside samt øvrige rimelige fællesudgifter efter hovedbestyrelsens skøn. 

Afdelingerne hæfter med hele deres formue for såvel egen som den samlede forenings gæld. 

§ 4.2 Rettigheder 

Afdelingerne kan frit vælge medlemskab af interesseorganisationer o.l. efter afdelingens eget 

ønske og for egen regning. 

Afdelingerne fastsætter selv aktivitetskontingentets størrelse. 

§ 4.3 Økonomisk selvstændighed. 

Afdelingsoverskud forbliver i afdelingen og overføres på særskilt kapitalkonto til næste år. 

Underskud skal dækkes af tidligere års overskud. Underskud her ud over fremføres til næste år. 

Afdelingerne med underskud, der ikke dækkes af egne overskud fra tidligere år, skal acceptere at 

afdelingen sættes under administration af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan dog, ved 

stemmeflertal, frafalde at sætte afdelingen under administration, såfremt dette skønnes at være 

forsvarligt. Hovedbestyrelsen kan ved stemmeflertal endvidere eftergive en afdelings 
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akkumulerede underskud, såfremt det er åbenlyst usandsynligt, at afdelingen ved egen indsats kan opnå 

balance indenfor en kortere årrække. Hovedbestyrelsen kan i tilfælde af eftergivelse af en 

afdelings underskud kræve, at flertallet af afdelingsbestyrelsen udskiftes. Ved samme lejlighed skal 

hovedbestyrelsen tage stilling til, hvorledes underskuddet skal fordeles mellem de øvrige 

afdelinger. 

I tilfælde af Bryrup Idrætsforenings konkurs eller lignende tilstand, suspenderes afdelingernes 

økonomiske selvstændighed og eventuelle opsparede overskud tilfalder hovedforeningen. 

§ 4.4 Nye afdelinger 

Såfremt en ny afdeling ønskes etableret indenfor foreningens rammer kan foreløbig optagelse ske, 

når der er flertal herfor i foreningens hovedbestyrelse. Nye afdelinger må i aktivitetsform ikke 

være identiske med allerede etablerede afdelinger. Nye afdelingers medlemskab af Bryrup IF skal 

endelig godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. 

§ 4.5 Udmeldelse 

En afdeling kan ikke udmeldes af Bryrup Idrætsforening. Ophører en afdeling med aktiviteter og 

ønsker ingen at lade sig opstille til afdelingens bestyrelse, tilfalder al materiel samt eventuelle 

opsparede afdelingsoverskud Bryrup Idrætsforening. 

§ 5 Organisation 

Bryrup Idrætsforenings øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Bryrup Idrætsforening består af en række afdelinger, der ledes af egne bestyrelser på op til 3 — 7 

medlemmer. Såfremt det ikke umiddelbart er muligt, eller det ikke er hensigtsmæssigt, kan 

generalforsamlingen godkende afdelingsbestyrelser på 1— 2 medlemmer. 

Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af en repræsentant fra hver 

afdelingsbestyrelse samt 4 personer. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges ud af 

sidstnævnte 4 personer. 

Alle beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme afgørende. 

Intet medlem af bestyrelserne hæfter personligt for foreningens gæld. 
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§ 6 Generalforsamling 

§ 6.1 Tidspunkt og bekendtgørelse 

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. 

Generalforsamlingen bekendtgøres i hovedforeningens medlemsblad/hjemmeside og ved 

annoncering i dagspressen, ugeavis eller lokalavis. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

§ 6.2 Stemmeret og valgbarhed 

Kun medlemmer, som er fremmødte på generalforsamlingen, kan afgive stemme samt foreslås og 

vælges til bestyrelsen. Et medlem, som er forhindret i at møde frem på generalforsamlingen, kan 

foreslås og vælges hvis der foreligger tilsagn fra vedkommende. 

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når en af 

de fremmødte anmoder herom. 

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset 

antallet af fremmødte medlemmer. 

Ethvert medlem har adgang til og taleret på generalforsamlingen. Stemmeret har aktive 

medlemmer ved det fyldte 14. år, eller forældre/samlevende voksne til aktive medlemmer under 

14 år. 

Der kan alene afgives &I stemme for hvert fremmødt. En forælder/samlevende voksen kan altså 

ved fremmøde ikke afgive en stemme for sig selv ved aktivt medlemskab samt &I stemme for 

hvert af de aktive medlemmer under 14 år, som vedkommende deler husstand med. 

Valgbarhed til bestyrelser har medlemmer ved det fyldte 18 år, eller forældre til aktive 

medlemmer under 18 år. 

§ 6.3 Dagsorden 

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

2. Formandens beretning 

3. Afdelingernes beretning 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Forslag fra medlemmerne 
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7. Valg af afdelingsbestyrelser samt eventuelle suppleanter 

8. Valg af personkreds til formand, næstformand, kasserer og sekretær 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt. 

Alle valg med undtagelse af pkt. 1 og pkt. 9 gælder 2 år. Af hensyn til kontinuiteten i 

bestyrelsesarbejdet, henstilles der til de enkelte bestyrelser, at der til stadighed er 

personoverlapning fra valg til valg. 

Såvel afdelingsbestyrelserne som personkreds jr. pkt. 8 konstituerer sig umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde i skriftlig form senest 6 dage før 

generalforsamlingen, såfremt forslaget ønskes behandlet på denne. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 20 aktive medlemmer kræver det. Den 

ekstraordinære generalforsamling bekendtgøres på samme måde og med samme tidsfrister som 

den ordinære generalforsamling. 

§ 7 Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges på foreningens ordinære 

generalforsamling forsynet med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse. 

§ 8 Tegningsregler 

Foreningen tegnes af formanden eller ved formandens forfald, næstformand eller kasserer 

sammen med yderligere 1 medlem af bestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen kan meddele foreningens formand og kasserer fuldmagt til, hver for sig, at 

disponere over foreningens bankkonti i forbindelse med foreningens ordinære drift. 

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse på ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan finde sted på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, når 

mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Forslag til ændring 

af vedtægter skal fremgå af dagsorden. 
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§ 10 Foreningens opløsning 

Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 4/5 af det antal 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

Ved foreningens opløsning vil forenings formue og materiel være at fordele mellem de nærmeste 

foreninger med tilsvarende formål indenfor postnummer 8654. 

Generalforsamlingen træffer afgørelse om hvilke(n) forening(er), der skal have midlerne. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2017. 

Atletik/Løb 
	

Badminton 	 Cykling 

Gymnastik 

1)`kyWkÅ(R49.~),„ 	?,e(9,--6\ 

Idræt om dagen 	 Formand 

 

  

Næstforman 

Sekretær 
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