
§ 1 
Foreningens navn er Vegger Idrætsforenings Venner. 
 

§ 2 
Foreningens formål er kun at støtte Vegger Idrætsforening dels moralsk og 
dels økonomisk. Foreningens midler uddeles efter ansøgning fra V.I.F. eller 
efter bestyrelsens eget skøn. 
Denne paragraf kan ikke ændres eller slettes. 
 

§ 3 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer - formand, 
næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 2 
revisorer samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant. Valg til besty-
relsen gælder for 2 år og revisorer og suppleanter for 1 år. For at vælges til 
bestyrelsen skal man være fyldt 18 år. 
På lige årstal afgår 3 mand, på ulige årstal 2 mand. 
Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Regnskabsåret går fra 
januar til januar. Indvarslingen skal finde sted 8 dage før generalforsamlingen, 
og bekendtgøres i den lokale presse. 
 

§ 4 
Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg. 
7. Eventuelt. 

 
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 
 

§ 5 
Otte dage før generalforsamlingen afleveres regnskabet af kassereren med 
bøger og bilag til revisorerne, der reviderer regnskabet, hvorefter det afleveres 
til kassereren med eventuelle revisionsbemærkninger. Revisorerne er tillige 
kritiske revisorer, og har til enhver tid lov til uanmeldt at foretage revision af 
bøger og kassebeholdning, eller hvis den øvrige bestyrelse forlanger det. 
 

§ 6 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter ønske derom med 
angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de 
mødtes antal. 

 
§ 7 

Alle kan optages som medlemmer af foreningen. For at have stemmeret på 
generalforsamlingen skal man have været medlem mindst 3 måneder forud 
for generalforsamlingen. Man må tillige ikke have kontingentrestance.  
 

§ 8 
Gyldigt medlemskort skal forevises ved alle foreningens sammenkomster. 
Udspreder et medlem dårlige rygter om foreningen eller dens virksomhed eller 
på anden måde skader foreningen, har bestyrelsen ret til at foretage eksklusi-
on eller karantæne i indtil et år. 
 

§ 9 
Forandringer i eller tilføjelser til denne lov kan kun finde sted på en general-
forsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 
 

§ 10 
Ved ophævelse af foreningen tilfalder alle midler Vegger .I.F. 
Denne paragraf kan ikke ændres eller slettes. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen mandag den 29. marts 1982. 
 
Finn Michelsen Harald Bengtsen 
Anton Nielsen  Åse Knudsen 
Alice Christensen 
 
På generalforsamlingen 2009, er § 3 ændret som følger: 
Alderskrav ændret fra 21 år til 18 år. 
Afholdelse af generalforsamling ændret fra januar til februar. 
- begge forhold er indskrevet i det foranstående. 
 

Claudia Thomsen Per Christiansen 
Kirsten Pedersen Hanne Kramer 
Niels Knudsen 


