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§ 1. Navn
Langhøj KFUM’s Idrætsforening, der er hjemmehørende i Struer Kommune, er stiftet den 24.1.1983
ved en sammenlægning af Linde KFUM’s Idrætsforening og Ølby/Asp KFUM’s Idrætsforening, og er
tilsluttet KFUM’s Idrætsforbund i Danmark og som sådan forpligtet på forbundets love og
bestemmelser. I 2014 blev Langhøj Gymnastikforening, stiftet den 18.2.1975, en del af Langhøj
KFUM’s Idrætsforening.

§ 2. Formål
Foreningen har til formål at skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet og at arbejde i
overensstemmelse med vore landsorganisationers formål.

§ 3. Medlemskab
a) Som medlemmer kan optages enhver, som vil respektere foreningens love.
b) Indmeldelse sker ved henvendelse til de respektive udvalg og betaling af kontingent.
c) Udmeldelse sker automatisk den følgende sæson, såfremt man ikke indbetaler kontingent.

§ 4. Kontingent
a) Kontingent for medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
b) b) Angående evt. kontingentfrihed overlades det til det enkelte udvalg at træffe afgørelse i de
enkelte tilfælde.

§ 5. Udelukkelse
a) Efter beslutning af bestyrelsen kan et medlem udelukkes fra træning, konkurrence og lign.,
såfremt vedkommende er i kontingentrestance.
b) Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes, såfremt vedkommendes liv og opførsel direkte strider
mod foreningens formål.

§ 6. Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
c) Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, samt hvem
bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.
d) Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i
kontingentrestance samt forældre til børn som er medlem I klubben. Endvidere har bestyrelsen
stemmeret.
e) 5 uger forud for generalforsamlingen opsættes dagsordenen og indstilling af kandidater til
bestyrelsen og udvalgene på Langhøjhallens opslagstavler. Frist for opstilling af kandidater til
bestyrelsen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen.
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f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

m)

Generalforsamlingen indvarsles skriftligt i form af brev, e-mail eller annonce i avisen med
mindst 10 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal (jævnfør dog § 10a)
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Beretning fra udvalg.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af formand, kasserer, øvrige medlemmer (1-2), samt suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af medlemmer til udvalg.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
Det reviderede årsregnskab skal foreligge skriftligt til alle stemmeberettigede medlemmer på
generalforsamlingen.
Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.
Valg af formand, kasserer og øvrige medlemmer af bestyrelsen skal foretages skriftligt, blot ét
medlem forlanger det.
Afstemninger og valg afgøres ved almindeligt flertal, - jævnfør dog §§ 9 og 10. I tilfælde af
stemmelighed ved valg til bestyrelsen eller udvalg foretages omvalg mellem de pågældende.
Opnås der heller ikke herved en afgørelse, foretages der lodtrækning.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når
mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom
til bestyrelsen med angivelse af forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter beslutningen/skriftlig
begæring herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.
”Langhøj KFUM Fitness” (Fitness) er et udvalg under Langhøj KFUM IF. Fitness har egne
vedtægter, selvstændig økonomi og selvstændig generalforsamling. Fitness’ årsregnskab
fremlægges på Langhøj KFUM IF’s generalforsamling, men skal ikke godkendes her, da det
godkendes på deres selvstændige Fitness generalforsamling. Fitness vælger ligeledes deres
udvalgsmedlemmer på deres egen generalforsamling.

§ 7. Bestyrelse
a) Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 1-2 menige medlemmer, samt formænd for
idrætsudvalgene. Medlemmer af bestyrelsen vælges for en to-årig periode. Ulige år vælges
formand og evt. 1 medlem og i lige år vælges kasserer og evt. 1 medlem.
b) Ved valg til bestyrelsen gælder, at medlemmer skal være fyldt 18 år. De medlemmer, der opnår
flest stemmer er valgte. Derudover vælges der 1 suppleant til bestyrelsen.
c) Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten,
som derefter sidder det afgåede medlems periode ud. Udtræder kasseren inden valgperiodens
udløb kan bestyrelsen udpege en ny kasserer, som derefter sidder det afgående medlems
periode ud.
d) Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle
bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
det formandens stemme, der er afgørende.
e) Der skal laves referat over bestyrelsesmøder og generalforsamlingen.
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f) Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
g) Bestyrelsen skal drage omsorg for, at hele foreningens formålsparagraf tilgodeses, sådan at
arbejdet udover det rent idrætslige også kommer til at omfatte møder, fester, klubaftener og
lign., som kan fremme kammeratskabet og sammenholdet i foreningen, og hvor det bliver
naturligt at placere den kristne forståelse.
h) Foreningen tegnes af formanden og kasseren fra bestyrelsen, dog kan foreningen kun købe,
sælge eller belåne fast ejendom efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.

§ 8. Udvalg
a) Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte de udvalg de finder nødvendigt.
b) Udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode. Bestyrelsen kan i
mellemliggende periode godkende nye udvalgsmedlemmer, som kommer på valg til
førstkommende generalforsamling.

§ 9. Lovændringer
a) Nærværende love kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves et flertal på mindst
2/3 af de afgivne stemmer.
b) Forslag til lovændringer skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen og skal i forvejen
udsendes til medlemmerne.

§ 10. Opløsning
a) Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling, og disse
udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer og øvrige
stemmeberettigede.
b) Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen.
c) I tilfælde af opløsning af foreningen eller ved sammenlægning med en anden forening, skal en
evt. formue overgå til den nye forening eller anvendes til idrætsaktiviteter blandt unge i
Langhøj området.

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 24. januar 1983 og ændret på generalforsamlingen
den 27. april 1995.
Vedtægterne er ændret igen på ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2001.
Vedtægterne er ændret igen på generalforsamling den. 26. februar 2008.
Vedtægterne er ændret igen på ordinær generalforsamling den 23.februar 2009.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 21.februar 2011.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 25.februar 2013.
Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 28. februar 2019.
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