
VEDTÆGTER FOR ILBRO-LØRSLEV IDRÆTSFORENING 

ILIF 

 

 

§1. Foreningens navn og hjemsted: 

 

Foreningens navn er Ilbro-Lørslev Idrætsforening, I.L.I.F., 

og er en sammenslutning af Ilbro Boldklub stiftet 15. maj 1930,  

og Ilbro Gymnastikforening stiftet 15. november 1935.  

Navnet Lørslev er indgået i foreningen 20. maj 1979. 

Foreningens hjemsted er Ilbrovej 367, Ilbro, 9800 Hjørring,  

Hjørring kommune. 

 

§2. Foreningens formål: 

 

Foreningen har som formål, at fremme almen interesse for idræt, samt muliggøre deltagelse i 

konkurrenceidræt. Foreningen er tilsluttet de respektive idrætsorganisationer, som foreningens 

bestyrelse skønner det nødvendigt, for at opfylde foreningens formål. 

 

§3. Optagelse af medlemmer: 

 

Stk. 1: 

Enhver kan blive medlem. Indmeldelse sker til kassereren. Dog kan bestyrelsen nægte 

optagelse af medlemmer, hvis den finder det rigtigt. 

 

Stk. 2: 

Æresmedlemmer har fri afgang til alle klubbens arrangementer. 

 

§4. Fastsættelse af kontingent: 

 

Kontingent, der bestemmes af bestyrelsen, betales efter bestyrelsens anvisninger, og går til 

foreningens administration m.v. 

Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent. Bestyrelsen kan i visse særlige tilfælde give 

dispensation til kontingentfrihed. 

 

§5. Udmeldelse – Eksklusion: 

 

Foreningens medlemmer er underkastet foreningens vedtægter, samt til enhver tid givne 

reglementer, love og bestemmelser. Overtræder et medlem disse love og forskrifter, eller 

udviser en opførelse, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem, kan 

bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere den pågældende af 

foreningen. Den pågældende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til 

at fremføre sit forsvar. Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at møde på 

førstkommende generalforsamling, og der få sagen forelagt. Generalforsamlingens beslutning 

om stadfæstelse af eksklusion kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. I mindre 

graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme karantæne. Et medlem, der er ekskluderet ved en 

generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§6. Bestyrelsens opgaver: 

 

Stk. 1: 

Bestyrelsen ansætter trænere/ledere til de forskellige sportsgrene, nedsætter udvalg til at 

arrangere idrætsuge, fester, foredrag og underholdning. Endvidere administrerer bestyrelsen 

foreningens daglige anliggender, men står generalforsamlingen til ansvar for sine handlinger. 

 

Stk. 2: 

Foreningen tegnes af formanden. 

Ved større økonomiske dispositioner, køb eller salg af fast ejendom, samt optagelse af lån i 

klubbens navn, kræves dog underskrift af både formand og kasserer. 

I tilfælde af formandens eller kassererens forfald indtræder næstformanden i deres sted. 

 

§7. Den ordinære generalforsamling: 

 

Stk. 1 

Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 1) Valg af dirigent. 

 2) Bestyrelsens beretning. 

 3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 

            godkendelse. 

 4) Behandling af indkomne forslag. 

 5) Valg ifølge vedtægterne. 

 6) Valg af revisor. 

 7) Eventuelt. 

 

Stk. 2 

Der vælges af generalforsamlingen en bestyrelse på minimum 3 personer. Dog altid ulige 

antal. 

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, med mindst 50 % af de 

afgivne stemmer. 

 

Ved en bestyrelse på 3 personer: 

Bestyrelsen er på valg skiftevis med formand på lige årstal, og kasserer og  

1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal. 

 

Ved en bestyrelse på 5 personer: 

Bestyrelsen er på valg skiftevis med formand og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal, og 

kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. 

 

Ved en bestyrelse på 7 personer: 

Bestyrelsen er på valg skiftevis med formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal, og 

kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. 

 

Den øvrige konstituering foretager bestyrelsen selv.  

Valget gælder for 2 år af gangen. De fratrædende kan genvælges, men er ikke forpligtet til at 

modtage genvalg. 

 

Stk. 3 

Ligeledes vælges 2 suppleanter og 2 revisorer. Skiftes vis på valg hvert andet år. Suppleanter, 

der er indtrådt i bestyrelsen, bliver siddende resten af bestyrelsespostens valgperiode. 

 

Stk. 4 

Ethvert medlem over 14 år har stemmeret. Dog først valgbar til bestyrelsen ved 18 år. 



Stk. 5 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 14 dage før afholdelse af 

generalforsamlingen. 

Der skal informeres om indkaldelse til generalforsamlingen på alle mulige måder; alle former 

for digitale medier og fysisk opslag, hvor det er muligt. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden i fuld ordlyd. 

Hvis der på forhånd er viden om vedtægtsændringer, skal de fremgå af indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

Hvis der er andre vigtige sager, der er viden om, der skal behandles på generalforsamlingen, 

skal det fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Hvis ingen specielle oplysninger findes på forhånd, skal ordlyden være: 

Dagsorden: 

 1) Valg af dirigent. 

 2) Bestyrelsens beretning. 

 3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 4) Behandling af indkomne forslag. 

 5) Valg ifølge vedtægterne. 

 6) Valg af revisor. 

 7) Eventuelt. 

 

Stk. 6: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstiles skriftligt til formanden 

senest 8 dage før. 

Vedtægtsændringer kan dog kun ske, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer stemmer herfor. Ellers må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 

med mindst 14 dages varsel, som så vil være beslutningsdygtig. 

 

§8. Ekstraordinær generalforsamling: 

 

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller når mindst 2/3 af foreningens medlemmer  

fremsender begæring herom, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen. Disse forslag skal indsendes til formanden senest 8 dage før 

generalforsamlingen. Alle foreningens anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

 

§9. Udvalg: 

 

Medlemmer kan vælge et udvalg på 3-5 medlemmer, der sammen med bestyrelsen varetager 

den pågældende idrætsgrens interesser. Hvert udvalg kan udpege 1 medlem, som kan deltage 

ved bestyrelsesmøder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§10. Foreningens ophævelse: 

 

Stk. 1: 

I tilfælde af nedlæggelse af foreningens arbejde i en kortere eller længere periode, påhviler det 

den gældende bestyrelse, at føre det fornødne tilsyn med foreningens ejendom, herunder også 

at få de økonomiske forhold afklaret i pågældende periode, således at forsamlingshuset 

eventuelt kan fortsætte som samlingssted for omegnens beboere. 

 

Stk. 2: 

Bestemmelse om foreningens opløsning/ophævelse kan kun ske ved indkaldelse af en 

ekstraordinær generalforsamling. 

For at denne er beslutningsdygtig, kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer er tilstede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til 

en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte 

stemmeflertal for forslaget, uanset antallet af stemmeberettigede, der er tilstede. 

Er der ikke stemmeflertal for at nedlægge foreningen, træder stk. 1 automatisk i kraft. 

Skulle der være flertal for foreningens opløsning, vedtages det hermed, at eventuelle overskud 

skal anvendes til fordel for børn og unge i lokalområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter samt ændringer godkendt på en ekstraordinær generalforsamling februar 1990. 

§10 er ændret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 10. februar 1999. 

§6 er ændret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. september 1999. 

§7 er ændret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 25. januar 2000. 

§7 er ændret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 16 marts 2006. 

§7 er ændret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2008. 

§7 er ændret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 2010. 

§7 og §9 er ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. februar 2013. 

§7 er ændret og vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 12. marts 2015. 


