
§ 13 

Udgået på ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar 2016 

 

§ 14 

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dens formue idrætsungdommen i Sorring-

Toustrup. 

Evt. formue skal indsættes i bank eller sparekasse. Formuen eller dele deraf kan kun hæves 

med DIFs godkendelse. 

 

§ 15 

Hermed ophæves alle hidtil gældende vedtægter. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. oktober 1977.  

Ændringer i § 3, 7, 8 og 12 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. januar 

1988 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 24. februar 1988.  

Ændringer i § 10 og 12 er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. marts 

1999. 

Ændringer §1, §2, §3, §4, §6, §7, §11, §13, §14 er vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling d. 8. december 2009. 

Ændringer §3, §4, §5, §6, §7, §11, §13, §15 er vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling d. 8. februar 2016 

Ændringer til §7 er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 30. januar 2017 

 

 

 

Vedtægter for 

Sorring-Toustrup Idrætsforening 
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§ 1 

Foreningens navn er Sorring-Toustrup Idrætsforening. Foreningens mærke er STIF. 

Foreningens hjemsted er Sorring. 

 

§ 2 

Foreningens formål er at fremme interessen for idræt, og at virke for idrætsungdommens 

almene udvikling. Samt  

- At sikre og styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære.  

- At skabe samvær, trivsel og sundhed. 

- At styrke sammenhold og kammeratskab mellem medlemmerne. 

 

§ 3 

Enhver, der opfylder DIFs amatørbestemmelser, kan optages som aktivt medlem af 

foreningen.  

Bestyrelsen kan nægte at optage en person som medlem, som i så fald har krav på at blive 

gjort bekendt med begrundelsen for nægtelsen. Som medlem kan normalt ikke optages 

personer, der er ekskluderet af en anden idrætsforening. 

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlinger. For medlemmer under 

18 år videregives retten til forældre eller værge.   

 

§ 4 

Størrelsen af kontingent for medlemmer fastsættes af bestyrelsen, der også kan fastsætte 

særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår. Herunder instruktørernes.  

 

 



§ 5 

Udgået på ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar 2016 

 

§ 6 

Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel, kan idømmes karantæne 

af bestyrelsen, efter henstilling fra den afdeling vedkommende hører under. 

Ved grov usportslig eller usømmelig optræden kan bestyrelsen ekskludere et medlem af 

foreningen. For Sorring Fitness gælder desuden særskilt regelsæt. Pågældende kan fordre 

eksklusionens berettigelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Enhver eksklusion skal indberettes til Idrætssamvirket for Silkeborg Kommune. 

§ 7 

Bestyrelsen i STIF består af 7 medlemmer, der ved direkte valg vælges som formand for 

de enkelte afdelinger.  

 

Valgperioden er 2 år, således at der i lige år vælges 4 medlemmer til nedenstående poster: 

 Formand for badminton afdelingen 

 Sekretær samt klubhus ansvarlig 

 Formand for Fitness 

 Kasser 

I ulige år vælges 3 medlemmer til nedenstående poster: 

 Hovedforeningsformand 

 Formand for gymnastik afdelingen 

 Formand for fodbold afdelingen 

 

Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig herefter med en næstformand. Samt fordeler opgaver fra 

nye/mindre afdelinger (ex. volleyball, hundetræning mv.) Og der nedsættes udvalg i de 

enkelte afdelinger. 

Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen. En suppleant, der i sin 

valgperiode indtræder i bestyrelsen, sidder indtil næste årlige generalforsamling for det 

afløste bestyrelsesmedlem. Og det nye medlem indtræder efter generalforsamlingen i 

resten af valgperioden. 

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende 

bestyrelsesmøder, udgår af bestyrelsen og suppleanten indtræder da i hans/hendes sted. 

Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøder. Møde afholdes minimum 6 gange 

årlig, og i øvrigt, når der er behov herfor. Møde skal endvidere afholdes, når krav herom 

fremsættes af 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 

mindst 1 udover halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelserne træffes ved simpel 

stemmeflerhed. Til beslutning om indstilling til generalforsamling om ændring af 

vedtægter eller foreningens ophør kræves dog, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer 

stemmer for. 

Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på 

næste bestyrelsesmøde. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

 

§ 8 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller ved en af disses forfald, af 

formand eller kasserer sammen med et bestyrelsesmedlem. 

Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt til foreningens optagelse af lån kræves 

dog underskrift af 5 af bestyrelsens medlemmer, samt generalforsamlingens godkendelse. 

Ti1 foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der meddeles prokura. 

 

§ 9 

Foreningens midler skal med undtagelse af den del af formuen, der indestår i fast ejendom, 

inventar og idrætsremedier m.v. eller som bruges i den daglige drift anbringes på 

betryggende måde i bank, sparekasse eller på girokonto. Foreningens værdipapirer skal 

være noteret på foreningens navn. 

 

§ 10 

Foreningens regnskabsår løber fra hvert års l. januar til samme års 31. december. 

Regnskabet afleveres i revideret stand til bestyrelsens medlemmers godkendelse 25 dage 

efter regnskabsårets slutning. 

 

§ 11 

Regnskaber revideres af 2 revisorer, som ikke må være medlem af bestyrelsen.  

 

§ 12 

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt senest 5 uger efter regnskabsårets 

slutning. 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indsendes skriftligt til 

formanden, så han har det i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 7 dage forud for dens afholdelse, og 

indkaldelser til ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles inden 14 dage før dens 

afholdelse. 

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om det forløbne år, ligesom det 

reviderede regnskab forlægges til godkendelse. Når generalforsamlingen er lovligt 

indkaldt, er den beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.  

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 5 

bestyrelsesmedlemmer eller halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt 

indgiver anmodning herom til formanden. Dette skal ske senest 21 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om ophævelse af 

foreningen skal ske med 2/3 flertal af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 

mindst 8dages mellemrum. 


