
Vedtægter for Jels Idrætsforening  
 

Stiftet den 18. juni 1965 
 
Vedtægterne er revideret den 12. december 1988, 31. januar 1991, 27. februar 1992, 24. marts 1994,  
13. marts 2012, 20. marts 2018, 10. juni 2020 og 28. marts 2023.  
 
 
§ 1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Jels Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 18. juni 1965. Dens hjemsted er Jels, 6630 
Rødding, beliggende i Vejen kommune. 
 
§ 2 Foreningens formål 
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og 
trivsel. 
 
§ 3 Afdelinger 
Stk. 1    Foreningen er organisatorisk delt op i en bestyrelse og afdelinger. 
               Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger, når den nødvendige tilslutning er til  
               stede, og der er tilstrækkelig og kvalificeret lederkapacitet.  
Stk. 2.   Afdelingen styres af et afdelingsudvalg. Antallet af medlemmer i  
               afdelingsudvalget i den enkelte afdeling besluttes af bestyrelsen efter 
               samråd med afdelingen.  
 
§ 4 Medlemsforhold 
Stk. 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, der vedkender sig nærværende vedtægter. 
Stk. 2. Medlemskabet gælder såvel hovedforeningen som den (de) afdeling(er), hvortil der betales kontingent. 
Stk. 3. Kontingentet for passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent for alle 

andre medlemmer fastsættes af afdelingsudvalget, og kan effektueres efter godkendelse i bestyrelsen 
med en måneds varsel. 

Stk. 4.    Bestyrelsen og afdelingsudvalget kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Hvis udelukkelsen 
foretages af bestyrelsen, kan afgørelsen omstødes på den førstkommende generalforsamling. Udelukkes 
et medlem af en afdelingsudvalget, kan forholdet ankes til bestyrelsen, som herefter vil behandles sagen 
på det førstkommende bestyrelsesmøde.   Hvis medlemmet ønsker det i stedet, kan afgørelsen afprøves 
ved det førstkommende afdelingsårsmøde.  

 
§ 5 Generalforsamlingen  
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Stk. 2. Det tilstræbes at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Indkaldelse sker ved publicering i lokale medier, herunder foreningens hjemmeside med mindst 14 
dages varsel med angivelse af dagsorden. 

 
 



Vedtægter for Jels Idrætsforening  
 

Stk. 3.    Generalforsamlingen er offentlig, hvorfor alle kan deltage i denne. 
                Stemmeberettigede er alle aktive og passive medlemmer, samt medlemmer af bestyrelsen eller et 

afdelingsudvalg. Det er dog et krav, at den stemmeberettigede har været medlem af foreningen eller 
bestyrelsen i mindst 30 dage forud for generalforsamlingen. 

Stk. 4. Kun fremmødte medlemmer kan stemme. 
Stk. 5. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Pkt. 2. Valg af sekretær. 
Pkt. 3. Formandens beretning (inkl. debat og godkendelse heraf). 
Pkt. 4. Den økonomiansvarliges forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det 

kommende år (inkl. debat og godkendelse heraf). 
Pkt. 5. Fastlæggelse af kontingent for passive medlemmer. 
Pkt. 6. Indkomne forslag. 
Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Valg af to revisorer (kun hvert andet år) og en 

revisorsuppleant. 
Pkt. 8. Eventuelt. 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest syv 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når 
mindst 30 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til 
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er 
modtaget, og indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling. 

Stk. 8. På generalforsamlingen afgøres sager/spørgsmål ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er det 
formandens stemme, der er afgørende. Vedtægtsændringer afgøres dog i henhold til § 11 og §12, stk. 1. 
Samme regel finder anvendelse ved spørgsmål om udelukkelse. Afstemninger foretages skriftligt, såfremt 
blot en enkelt stemmeberettiget kræver det. 

 
§ 6 Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen består af tre til fem generalforsamlingsvalgte medlemmer samt af formændene eller dennes 

stedfortræder for hver selvstændig afdeling. På generalforsamlingen vælges på lige år et eller to 
bestyrelsesmedlemmer (i forhold til totalantallet) – og på ulige år vælges to eller tre 
bestyrelsesmedlemmer (i forhold til totalantallet).  
Valgene gælder for to år. Suppleanterne vælges for et år. En suppleant som indtræder i bestyrelsen, er på 
valg på førstkommende generalforsamling. Valget her gælder for resten af det udtrådte 
bestyrelsesmedlems valgperiode. 

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer (se § 5 stk. 3), samt personer som et flertal 
af bestyrelsen ønsker opstillet. Mindst tre af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal 
være fyldt 18 år. Afdelingsformænd kan ikke vælges direkte til bestyrelsen, da de allerede er medlem af 
denne i kraft af deres hverv som afdelingsformænd. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, økonomiansvarlig og sekretær. 
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Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, nedsætter de for arbejdet nødvendige 
underudvalg, samt antager eventuel nødvendig hjælp. 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødte. 
Vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er 
afgørende 

Stk. 6. Der udsendes dagsorden før bestyrelsesmøderne, og der føres referat over møderne. Referatet godkendes 
på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 
§ 7 Årsmøder i afdelingerne  
Stk. 1. Årsmødet er afdelingens øverste myndighed. Årsmødet er underlagt generalforsamlingen i 

hovedforeningen samt bestyrelsen og referer til enhver tid til disse. 
Stk. 2. Årsmødet tilstræbes at blive afholdt inden udgangen af februar måned.  Indkaldelsen sker ved publicering 

i lokale medier herunder foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel med angivelse af 
dagsorden.              

Stk. 3. Årsmødet er offentligt, hvorfor alle kan deltage i denne.  Stemmeberettigede er alle aktive og passive 
medlemmer af afdelingen, samt medlemmer af bestyrelsen eller af afdelingsudvalget. Det er dog et krav 
at den stemmeberettigede har været medlem af foreningen eller bestyrelsen i mindst 30 dage forud for 
årsmødet. 

Stk. 4. Kun fremmødte medlemmer kan stemme. 
Stk. 5. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 
Pkt. 2. Valg af sekretær. 
Pkt. 3. Formandens beretning (inkl. debat og godkendelse heraf). 
Pkt. 4. Den økonomiansvarlige fremlægger regnskab samt budget for det kommende år (inkl. debat og 

godkendelse heraf). 
Pkt. 5. Indkomne forslag. 
Pkt. 6. Valg af medlemmer til afdelingsudvalget og to suppleanter. 
Pkt. 7. Eventuelt. 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være afdelingsformanden skriftligt i hænde senest syv 
dage før årsmødets afholdelse. 

Stk. 7. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når flertallet af afdelingsudvalget finder det fornødent, eller når 
mindst 10 % (dog minimum fem personer) af afdelingens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt 
krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinært afdelingsårsmøde skal afholdes senest fire uger 
efter, at kravet herom er modtaget, og indvarsles på samme måde som det ordinære afdelingsårsmøde. 

Stk. 8. På årsmødet afgøres alle sager/spørgsmål ved almindeligt flertal. 
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§ 8 Afdelingsudvalg 
Stk. 1. Afdelingsudvalg består af tre til syv medlemmer. På årsmødet vælges på lige år to til fire og på ulige år et 

til tre udvalgsmedlemmer. Valgene gælder for to år. Suppleanterne vælges for et år. En suppleant, som 
indtræder i afdelingsudvalget, er på valg på førstkommende årsmøde. Valget her gælder for resten af det 
udtrådte medlems valgperiode. Valgbare til afdelingsudvalget er alle stemmeberettigede medlemmer (se 
§ 5, stk. 3) samt personer som et flertal af udvalget ønsker opstillet. Flertallet af afdelingsudvalget 
medlemmer skal dog være fyldt 18 år. 

Stk. 2. Afdelingsudvalget konstituerer sig selv med formand, økonomisansvarlig og sekretær. 
Afdelingsformanden er medlem af bestyrelsen. 

Stk. 3. Afdelingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, nedsætter de for arbejdet nødvendige 
underudvalg samt antager eventuel nødvendig hjælp. 

Stk. 4. Afdelingsudvalget er beslutningsdygtige, når over halvdelen af afdelingsmedlemmerne er fremmødte. 
Vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er 
afgørende. 

Stk. 5. Afdelingsudvalget fører selvstændigt regnskab og udarbejder afdelingens budget. Den fastsætter 
afdelingens kontingentsatser under hensyntagen til bestyrelsens principper og beslutninger. Eventuelle 
kontingentændringer skal minimum varsles med en måned overfor medlemmerne og skal ske skriftligt. 

Stk. 6. Der udsendes dagsorden før afdelingsudvalgsmøderne, og der føres referat over møderne. Referatet skal 
godkendes på det efterfølgende møde. Efter udarbejdelse af referatet publiceres det i internt system eller 
lign.  

Stk. 7.   Afdelingsudvalget træffer beslutning om afdelingens medlemskab af idrætsforbund. Medlemskab af andre 
interesseorganisationer er underkastet bestyrelsens godkendelse. 

 
§ 9 Regnskab 
Stk. 1. Regnskabet følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsens økonomiansvarlige fører hovedforeningens regnskab og samlede medlemsoversigt, samt 

udarbejder hovedforeningens budget. Afdelingernes økonomiansvarlige fører de enkelte afdelingers 
regnskaber og medlemslister (evt. med støtte fra bestyrelsens økonomiansvarlige), og udarbejder forslag 
til afdelingernes budget. 

Stk. 3. Generalforsamlingen i hovedforeningen vælger hvert andet år to kritiske revisorer for to år ad gangen. 
Ligeledes vælges hvert år to revisorsuppleanter for et år ad gangen. 

 
§ 10 Foreningens hæftelse, tegning m.m. 
Stk. 1. Hovedforeningen tegnes ved underskrift af formanden for bestyrelsen eller minimum ved underskrift af to 

øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvoraf bestyrelsens økonomiansvarlige skal være den ene. De enkelte 
afdelinger tegnes ved underskrift af afdelingsformanden eller ved underskrift af to øvrige af afdelingens 
udvalgsmedlemmer, hvoraf den ene skal være afdelingens økonomiansvarlige. Ved køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. 
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Stk. 2. Foreningens medlemmer, bestyrelse og afdelingsudvalg hæfter ikke personligt for de af eller for 
foreningen indgåede forpligtelser. For disse hæfter alene foreningen med dens formue. Foreningens 
medlemmer har ikke anden økonomisk forpligtelse over for foreningen end kontingentforpligtelsen. 
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 
§ 11 Det økonomiske og kompetencemæssige samspil mellem hovedforeningen og afdelingerne 
Stk. 1    Udvalgene i de enkelte afdelinger referer direkte til bestyrelsen. 
Stk. 2    En gang om året udarbejder bestyrelsen i samarbejde med den enkelte afdeling et budget for det 

kommende år. Når bestyrelsen har godkendt budgettet, har afdelingsudvalget fuld råderet over de midler 
det godkendte budget indeholder indenfor de vilkår der aftales. Budgettet kan ikke overskrides 
medmindre det er godkendt af bestyrelsen. 

Stk. 3     Den daglige ledelse og drift foretages af det enkelte afdelingsudvalg inden for de sportslige og 
økonomiske rammer bestyrelsen har godkendt 

Stk. 4     For at sikre højst mulig forrentning af foreningens samlede formue, opsamles indeståender i de enkelte 
afdelinger på hovedforeningens konti, dog under hensyntagen til den enkelte afdelings likviditetsbehov. 
Det er bestyrelsens ansvar at sikre en fornuftig forrentning af forenings formue, under hensyntagen til 
risiko. Som udgangspunkt er foreningen ikke  

 indstillet på at påtage sig nogen risiko, hvorfor en eventuel investering i aktier eller lign. risikobetonede 
papir vil kræve en enig bestyrelse. 

Stk. 5     Afdelingerne er ansvarlige for at gældende lovgivning på området overholdes, som fx. at der indhentes 
børneattest på alle afdelingens instruktører eller andre der har vedvarende kontakt til foreningens børn og 
unge under 18 år. 

 
§ 12 Vedtægtsændringer og opløsning 
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun ske på foreningens generalforsamling og kræver mindst 2/3 af de afgivne 

gyldige stemmer for vedtagelsen eller ved flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Stk. 2. Opløsning af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst én 

og højst tre måneders mellemrum. På begge generalforsamlinger kræves, at mindst 2/3 af de afgivne 
gyldige stemmer er for opløsning. 

Stk. 3. Hvis foreningen opløses, afgøres det på den afsluttende generalforsamling, hvor en eventuel formue skal 
anvendes. Formuen kan i givet fald kun anvendes til at støtte idrætslige eller andre kulturelle formål i Jels 
sogn. 
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