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Vedtægter for 

Hammelev Sogns Ungdomsforening 

Stiftet 31. maj 1919 

 

 

Foreningens navn, hjemsted, formål og tilhørsforhold 

 

§ 1 

Foreningens navn er Hammelev Sogns Ungdomsforening (HSUF). 

 

§ 2 

Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 

 

§ 3 

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke den enkeltes og 

fællesskabets sundhed og trivsel. 

 

§ 4 

Foreningen er tilsluttet DGI. 

Stk. 2. Foreningen tilstræber desuden at søge tilslutning til og samarbejde med andre 

idræts- og ungdomsforeninger samt lokale foreninger og institutioner. 

 

Medlemmer 

 

§ 5 

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål, er 

medlem af foreningen. 

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er 

vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen. 
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Stk. 3. Ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når helt 

særlige forhold giver anledning hertil. 

Stk. 4. Den ekskluderede kan indbringe afgørelsen om eksklusion for den nærmest 

følgende generalforsamling. 

Stk. 5. Skyldigt kontingent skal indbetales inden påbegyndelse af aktiviteter i foreningen, 

herunder aktiviteter i foreningens udvalg, underudvalg og arbejdsgrupper. 

 

Generalforsamling 

 

§ 6 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

§ 7 

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i april måned. Der indkaldes til 

generalforsamling ved annoncering i mindst et lokalt medie med 14 dages varsel. 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 8 

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. 

Stk. 2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. 

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset 

fra de i stk. 4 og i § 23 nævnte undtagelser. Afstemninger sker ved håndsoprækning, med 

mindre der kræves skriftlig afstemning. 

Stk. 4. Beslutninger om eksklusion af et medlem samt ændring af nærværende vedtægter 

kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Afstemninger 

vedrørende eksklusion af et medlem skal være skriftlige. 

Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af 

dirigenten. 

 

§ 9 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
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1) Valg af dirigent og referent 

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4) Behandling af indkomne forslag 

5) Valg af bestyrelse i henhold til § 12 

6) Valg af en bestyrelsessuppleant til forretningsudvalget (vælges for 1 år) 

7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (vælges for 1 år) 

8) Valg af fanebærere (vælges for 1 år) 

9) Valg af repræsentanter til Hammelev Hallens repræsentantskab 

10)  Eventuelt 

 

§ 10 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det 

fornødent, eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med 

forslag til dagsorden. 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er 

modtaget. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles i lighed med ordinær 

generalforsamling. 

 

Organisering og ledelse 

 

§ 11 

Foreningen er organiseret med en bestyrelse, et forretningsudvalg, syv udvalg og et 

varierende antal underudvalg og arbejdsgrupper. 

 

§ 12 

Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af; 

a. en formand 

b. en næstformand 

c. en sekretær 

d. en kasserer eller en af bestyrelsen udpeget forretningsfører og 

e. et medlem fra hvert af de af foreningen nedsatte udvalg, jf. § 17, stk. 2. 
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Stk. 2. Formand, næstformand, sekretær og kasserer udgør forretningsudvalget. 

Stk. 3. Forretningsudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af et udvalg. 

Stk. 4. Formanden og sekretæren er på valg i ulige år. Næstformanden og kassereren er 

på valg i lige år. 

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer fra udvalgene, jf. stk. 1, litra e, vælges for et år.  

Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem, jf. stk. 1, litra e, trækker sig inden udgangen af 

valgperioden, træder et medlem fra det pågældende udvalg ind i bestyrelsen frem til 

førstkommende generalforsamling. 

Stk. 7. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år. 

 

§ 13 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, og 

herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 

Stk. 3. Beslutninger i bestyrelsen vedtages ved simpelt flertal. 

Stk. 4. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 

§ 14 

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet. 

 

§ 15 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen. Rammen 

for og indholdet af den enkelte arbejdsgruppes arbejde defineres af bestyrelsen ved 

nedsættelsen. 

 

§ 16 

Forretningsudvalget har ret til at overvære udvalgenes møder, dog uden stemmeret. 

 

Udvalg 

 

§ 17  

Generalforsamlingen nedsætter og ophæver udvalg efter indstilling fra bestyrelsen. 
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Stk. 2. Foreningens udvalg består af et gymnastikudvalg, et badmintonudvalg, et 

tennisudvalg, et fodboldudvalg, et håndboldudvalg, et kegleudvalg og et motionsudvalg. 

Stk. 3. Ved ophævelse af et udvalg tilfalder udvalgets midler, herunder løsøre og fast 

ejendom mv., foreningen.  

 

§ 18 

Valg til et udvalg sker på en for hvert udvalg selvstændig generalforsamling i marts. 

Stk. 2. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Aflæggelse af udvalgets beretning ved formanden 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4) Behandling af indkomne forslag 

5) Valg af udvalgsmedlemmer 

6) Valg af en eller flere suppleanter 

7) Eventuelt 

Stk. 3. Udvalgene består af tre til syv medlemmer, herunder minimum en formand, en 

kasserer og en sekretær, og en eller flere suppleanter. Valgbar til udvalgene er 

medlemmer af foreningen, som er fyldt 15 år. 

Stk. 4. Udvalgene kan i stedet for en kasserer, jf. stk. 3, udpege en forretningsfører. 

Stk. 5. Medlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år vælges det højeste lige antal 

medlemmer.  

Stk. 6. I et udvalgs første leveår afholdes generalforsamlingen senest i juni måned. 

 

§ 19 

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden i overensstemmelse med foreningens til 

enhver tid gældende retningslinjer. 

Stk. 2. Budgetter skal godkendes af bestyrelsen, hvorefter udvalgene selvstændigt kan 

råde over egne pengemidler inden for budgettets rammer. 

Stk. 3. Udvalgene skal selvstændigt føre regnskab, som revideres af foreningens revisorer 

sammen med hovedregnskabet. 
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Stk. 4. Udvalgene kan nedsætte underudvalg efter godkendelse af bestyrelsen. Rammen 

for og indholdet af det enkelte underudvalgs arbejde defineres af bestyrelsen ved 

nedsættelsen.  

 
  
Hæftelse 

 

§ 20 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, udvalg eller bestyrelsen nogen 

personlig hæftelse. 

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen 

ud over kontingentforpligtelsen. 

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 

udbytte af nogen art. 

 

Regnskab og revision 

 

§ 21 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

Stk. 2. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 

kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. Regnskab og status skal 

forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer. 

 

Tegningsret 

 

§ 22 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 

være formanden. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 

kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura. 
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Foreningens opløsning 

 

§ 23 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en til det formål særlig indkaldt 

generalforsamling. Beslutningen kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

stemmer herfor. 

Stk. 2. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af 

foreningens eventuelle nettoformue. Formuen skal dog anvendes til almene formål i 

Hammelev Sogn, fortrinsvis idrætslige eller andre kulturelle formål. 

 

 

 

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2017. 

 

 

------------------------------- 

Dirigentens underskrift 


