SKANDERBORG IDRÆTSRÅD

Vedtægter for
Skanderborg Idrætsråd
§ 1 Idrætsrådets navn og hjemsted
Organisationens navn er Skanderborg Idrætsråd.
Idrætsrådets hjemsted er Skanderborg Kommune.
§ 2 Idrætsrådets formål
Idrætsrådets formål er at fremme idrætslivet i Skanderborg Kommune, så flest mulige borgere i alle
aldre bliver idrætsaktive til gavn for trivsel og sundhed.
Det gøres ved:
– at varetage den samlede idræts interesser over for kommunen, andre offentlige myndigheder og
samarbejdspartnere.
– at koordinere og udbygge samarbejdet mellem medlemsforeningerne
– at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsaktiviteter
§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver i Skanderborg Kommune hjemmehørende idrætsforening.
Anmodning om optagelse rettes til Idrætsrådets bestyrelse, og skal være bilagt:



oversigt over foreningens bestyrelse
et eksemplar af foreningens vedtægter.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Idrætsrådets bestyrelse.
En forening kan ekskluderes af Idrætsrådet ved beslutning af repræsentantskabet med mindst to
tredjedele af de afgivne stemmer. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på et repræsentantskabsmøde, har vedkommende forening krav på at få meddelelse herom skriftligt senest 1
måned før repræsentantskabsmødets afholdelse. Ligeledes har den pågældende forening adgang
til på repræsentantskabsmødet at fremføre sine bemærkninger til forslaget. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
En forening, der er ekskluderet i henholdt til en repræsentantskabsbeslutning, kan kun optages
som medlem af Idrætsrådet igen ved en ny repræsentantskabsbeslutning. Ved denne kræves
samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
§ 4 Kontingent
Repræsentantskabet kan vedtage et kontingent til betaling af medlemsforeningerne. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
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§ 5 Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er idrætsrådets øverste myndighed.
Repræsentantskabet består af:




1 stemmeberettiget repræsentant for hver medlemsforening med op til 500 aktive medlemmer.
2 stemmeberettigede repræsentanter for hver medlemsforening med 500-1000 aktive medlemmer.
3 stemmeberettigede repræsentanter for hver medlemsforening med mere end 1000 aktive
medlemmer

Medlemstallet opgøres pr. 31. december.
Alle medlemsforeninger kan ud over deres stemmeberettigede repræsentanter møde med det antal observatører, de ønsker.
§ 6 Ordinært repræsentantskabsmøde
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april.
Mødet skal indkaldes pr. mail til alle medlemsforeninger med mindst 4 ugers varsel.
Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.
Sammen med indkaldelsen offentliggøres dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af forslag til handlingsplan
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt
Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes skriftligt således, at det
er bestyrelsen i hænde senest 2 uger forud for repræsentantskabsmødet.
Indkomne forslag og endelig dagsorden udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Dagsordenen skal indeholde oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
Repræsentantskabsmødet er altid beslutningsdygtigt, såfremt det er lovligt indvarslet.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægter og
Idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal jfr. §§ 10 og 11.
Dirigenten beslutter afstemningsformen. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af
mere end én mødedeltager.
§ 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
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Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 6
medlemsforeninger indsender skriftlig, motiveret begæring herom til bestyrelsen.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest 5 uger efter modtagelse af begæring om
afholdelse. Medlemsforeningerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen, der vælges på repræsentantskabsmødet, udgør Idrætsrådets daglige ledelse og repræsenterer Idrætsrådet i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen med 3 (4) medlemmer i lige år og 2 (3) medlemmer i ulige år.
Der vælges desuden 2 suppleanter for 1 år.
En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem meddeler forfald for en længere
periode, eller når et bestyrelsesmedlem skriftligt anmoder om at måtte udtræde af bestyrelsen.
Suppleanten indtræder i resten af valgperioden.
Valgbare er alle medlemmer af medlemsforeningerne jfr. §3. Der skal foreligge skriftligt tilsagn fra
de kandidater, der ikke kan deltage i repræsentantskabsmødet.
Ved valg af bestyrelsens medlemmer bør der tilstræbes spredning på geografi og idrætsaktivitet.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg med interessenter fra idrætten til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand og næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er mødt.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes efter behov og indkaldes skriftligt. Dagsorden med tilhørende
beslutningsreferat gøres tilgængelig digitalt.

§ 9 Tegning
Idrætsrådet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
§ 10 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af
de afgivne stemmer er for forslaget.
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, medmindre andet udtrykkeligt besluttes på repræsentantskabsmødet.
§ 11 Opløsning
Bestemmelse om Idrætsrådets opløsning kan kun ske ved vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og efterfølgende fornyet vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,
der afholdes inden 5 uger efter det 1. møde.
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Til vedtagelse kræves på begge møder to tredjedele af de afgivne stemmer.
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet, den 11. april 2019
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