Love for GEDVED IDRÆTFORENINGERS VENNER
“VENNERNE”
§1.

Støtteforeningens formål er at skaffe de bedst mulige betingelser i såvel økonomisk,
sportslig som lokale mæssig henseende for de støtteberettigede idræts- og
sportsforeninger i Gedved med hovedvægten lagt på ungdom og ungdomsafdelingen.

§ 2.

Det er bestyrelsens opgave at skabe det økonomiske grundlag for støtte og
STØTTEFORENINGENS beståen gennem løbende økonomiske projekter/aktiviteter
blandt beboere og de støtteberettigede foreningers medlemmer.

§ 3.

Bestyrelsen pålægges at oparbejde en garantikapital i STØTTEFORENINGEN på
min. 50.000 kr., dog således at bestyrelsens flertal alene kan afgøre om der må
bruges af garantikapitalen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af
foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 4.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for ydelse af støtte i overensstemmelse med §1,
og yder støtte på baggrund af indkomne ansøgninger fra de støtteberettigede
foreninger, samt kan der udloddes støtte til støtteberettigede foreninger som bistår
aktivt i de arrangementer og tiltag som støtteforeningen afholder med henblik på at
indsamle midler til foreningen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde støtte
til aktiviteter uden for de støtteberettigede foreninger som fremmer ungdomsidrætten i
Gedved i almindelighed.
§5
Ansøgningsprocedure for støtte/tilskud:
a. Indsendes skriftlig til den støtteberettigede foreningens bestyrelse og videresendes
til ”Vennerne”.
b. Ansøgningen skal være motiveret med formål/hensigt med midlernes anvendelse.
c. Der udbydes en række aktiviteter og opgaver i forbindelse med
STØTTEFORENINGENS arrangementer som de støtteberettigede foreninger på
forhånd kan ansøge om at udføre. Til hver aktivitet fastsættes et støttebeløb som går til
ungdomsarbejdet i den støtteberettigede forening.

§ 6.

STØTTEFORENINGEN er uafhængig af de støtteberettigede idrætsforeninger med
egen lovligt varslet generalforsamling.

§ 7. stk. 1.
Generalforsamlingen afholdes med to ugers varsel, en gang årligt i
februar måned med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
Kassereren fremlægger regnskabet.

4.
5.
6.
7.

Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent, slettes
Valg af bestyrelse.
Eventuelt.

stk. 2. Indkomne forslag skal fremsendes til formanden senest 1 uge før
generalforsamlingen.
§ 8. stk. 1.
Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer samt 1 suppleant. Kun
bestyrelsesmedlemmer samt evt. stedfortrædere for disse, har stemmeret ved
bestyrelsesmøderne. Der tilstræbes at 1 medlem fra henholdvis GFG, TG samt GIF
skal være i bestyrelsen. Derudover består bestyrelsen af formandnæstformnd/sekretær - Kasserer.

stk. 2. a. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, dog således at der i
lige årstal vælges tre og i ulige årstal vælges to medlemmer.
b. Suppleanten vælges for et år ad gangen.
c. Revisor vælges for et år ad gangen.
d. I alle tilfælde kan genvalg finde sted, dog skal navnene på evt.
bestyrelsesmedlemmer der ikke ønsker genvalg fremgå af dagsorden.
e. Valgbare er fremmødte til generalforsamlinegn.
stk. 3. Fremgangsmåden ved valget til bestyrelsen - når genvalg ikke finder sted –
er som følgende:
Der stilles forslag til bestyrelsesmedlemmer og i lige årstal skal der stemmes på tre
og i ulige årstal på to af samtlige opstillede.

§ 9. stk. 1.
Generalforsamlingens forhandlinger samt afholdte bestyrelsesmøder
indføres i foreningens protokol.
stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:
Formand, næstformand/sekretær, kasserer samt øvrige medlemmer. Kassereren kan
vælges uden for bestyrelsen af denne.
stk. 3. Foreningens bestyrelse er beslutningsdygtig når tre medlemmer er til stede.
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller øvrige
bestyrelsesmedlemmer begærer dette.
stk. 4. Bestyrelsen kan under sig nedsætte udvalg til løsning eller medhjælp af
konkrete aktiviteter. Udvalget kan ikke foretage økonomiske dispositioner uden
bestyrelsens accept.

stk. 5. Opløsning af STØTTEFORENINGEN kan kun ske ved den ordinære
indkaldte generalforsamling. Opløsning kan kun opnås ved enighed herom fra den
siddende bestyrelse. Eventuelle midler uddeles af den siddende bestyrelse.
stk. 6.

Prokura udstedes til bestyrelsens kasserer og formanden.

