Vedtægter for støtteklubben til fordel for Grimstrup IF og andre lokale formål.
§ 1.

Foreningens navn er: Støtteklubben til fordel for Grimstrup IF og andre lokale formål.
Forkortet navn: Støtteklubben. Foreningen er hjemhørende i Grimstrup sogn.

§ 2.

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Grimstrup IF og andre lokale formål.

§ 3.

Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens mål og deltager i
støtteklubbens præmiespil.

§ 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som deltager i støtteklubbens
præmiespil. Ethvert medlem er valgbart til bestyrelsen. Medlemmer kan nægte at modtage
genvalg efter at have siddet i bestyrelsen i en periode.

§ 5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for
2-årige perioder, således at der hvert år skiftevis afgår 2 eller 3 medlemmer, første gang
ved lodtrækning.
Der vælges 2 suppleanter, valgt er de 2, der har opnået flest stemmer efter de valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Indtræder suppleanterne i bestyrelsen, sidder vedkommende den periode ud, som det
udtrædende bestyrelsesmedlem var valgt for.

§ 6.

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 7.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, eller når et medlem af bestyrelsen
ønsker det.
Kassereren fører en kassebog over foreningens indtægter og udgifter.
Foreningens likvide beholdning skal indestå på en konto i et pengeinstitut, lydende på
foreningens navn.
Sekretæren fører en protokol over foreningens sponsorer og en protokol over foreningens
uddeling af pokaler og andre hædersbevisninger.
Sekretæren laver beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m.
Referatet godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende
bestyrelsesmøde.
Afgørelse af sager, der behandles af bestyrelsen, træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8.

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal
afholdes i 1. kvartal. Indvarslingen sker ved opslag på de sociale medier senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen kan afholdes sammen med
Grimstrup IF’s generalforsamling. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal
være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senere
indkomne forslag henvises til behandling under eventuelt.

Dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Alle valg og afstemninger skal være skriftlige på forlangende.
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer,
hvortil der kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 25 % stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med
angivelse af de emner, man ønsker behandlet. Den skal indvarsles som den ordinære
generalforsamling.

§ 11.

Foreningen kan kun opløses når det vedtages på 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger,
der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst ¾ af de fremmødte stemmer
herfor.
Foreningens aktiver realiseres, og formuen overdrages efter den opløsende
generalforsamlings nærmere bestemmelse til
Grimstrup IF.

§ 12.

Medlemskab opnås ved deltagelse i støtteklubbens præmiespil, hvis beløbsstørrelse
fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om, at medlemskab kan opnås på anden
måde end ved deltagelse i præmiespillet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Grimstrup den 13. februar 1986, og ændret
på generalforsamlingen den 12. februar 1988, den 17. februar 1989, den 16. marts 2005, den 14.
mats 2012, den 14. marts 2016 og den 27 februar 2019.
Foreningen er stiftet den 13. februar 1986 af:
Carsten Iversen, Jens Chr. Schultz, Villy Poulsen, Allan Blicher, Viggo Schmidt, Vagner
Albrechtsen,
Egon Vind, Søren Højbjerg, Tage Kristensen, Sonja Schmidt, Jesper Jacobsen, Erik Schmidt og
Vagn Staal.

