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Vedtægter
for

Varde Kommunes Idrætsråd
§1
Sammenslutningens navn er Varde Kommunes Idrætsråd (VIR).
Sammenslutningen er hjemmehørende i Varde Kommune.

§2
Det er VIRs formål at fremme idrættens interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde
for:
-

konstruktive relationer i Varde Kommune, Rådets medlemsforeninger, organer med
relation til idrætten i Varde Kommune og VIR imellem,

-

mangfoldigheden i udbuddet af idrætsaktiviteter,

-

kvalitativ udvikling af udbudte idrætsaktiviteter,

-

indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af
idrætsområdets interesser i Varde Kommune.

§3
Enhver forening eller organisation, der er hjemmehørende i Varde Kommune, er
automatisk medlem af VIR, under forudsætning af, at foreningen/organisationen
- er godkendt som folkeoplysende forening i Varde Kommune, af Varde Kommune
- har idræt som hovedformål

§4
Årsmødet er VIRs højeste myndighed, og Årsmødet består af VIRs medlemsforeninger.
Årsmødet afholdes hvert år i april, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag der
ønskes forelagt årsmødet til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
årsmødets afholdelse. Dagsorden, revideret regnskab samt indkomne forslag sendes
senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Der indkaldes og udsendes via mail.
Hver fremmødte idrætsforening, der er medlem af VIR, har en stemme.
Alle beslutninger på møderne træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, idet der
dog til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødte stemmer.
Årsmødets dirigent bestemmer afstemningsmåden. Hvis blot en repræsentant begærer
det, skal afstemningen være skriftlig.
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Valg af formand (lige år)

6.

Valg af mindst 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7.

Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

8.

Eventuelt

§5
Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når
mindst ¼ af VIRs medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
Bestyrelsen indkalder derpå snarest til ekstraordinært årsmøde efter de samme regler,
som gælder for ordinært årsmøde.

§6
VIRs bestyrelse består af 1 formand og 6-10 rådsmedlemmer. Formanden og
medlemmerne har hver en stemme.
Rådet kan nedsætte relevante underudvalg efter behov.
Der kan godt sidde mere end et bestyrelsesmedlem fra samme forening.
Valgperioden for VIRs bestyrelse er 2 år ad gangen, således at 3-5 medlemmer er på valg
i lige år, mens de andre 3-5 medlemmer er på valg i ulige år.
Der vælges hvert år 2 suppleanter, for hvert 1 år af gangen.
VIRs bestyrelse udpeger næstformand og kasserer blandt bestyrelsens medlemmer ved
det konstituerende møde efter årsmødet.
VIRs bestyrelse udpeger 2 repræsentanter fra bestyrelsen til deltagelse i Fritidssamrådet.

§7
VIR fastlægger selv deres møderække.
Forslag, der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest to
uger før mødets afholdes.
Dagsorden til VIRs bestyrelses møder offentliggøres på kommunens hjemmeside en uge
før mødet.
Referatet offentliggøres ligeledes på kommunens hjemmeside.

§8
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog med de undtagelser, der gives i §13 og §14.

§9
Idrætsrådet tegnes af formanden, næstformanden og kassereren (to i forening).
Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere medlemmer til varetagelse af sædvanlige
økonomiske dispositioner. Bestyrelsen kan efter behov ansætte lønnet medhjælp.

§ 10
VIRs regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet underskrives af bestyrelsen og fremlægges for VIRs medlemmer på årsmødet.

§11
VIRs økonomiske aktiver indsættes på en konto i et anerkendt pengeinstitut.

§12
I VIRs bestyrelse må ikke sidde personer, der af de anerkendte idrætsorganisationer eller
landsorganisationer er udelukket fra at beklæde styrelseserhverv inden for disse områder

§13
Til ændring af nærværende vedtægt kræves at 2/3 af de fremmødte medlemmer på en
generalforsamling stemmer for.
Vedtægterne skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid, inden de er gældende.
Udvalget for Kultur og Fritid kan til enhver tid foreslå vedtægterne ændret.

§ 14
Beslutninger om rådets ophævelse kan kun ske af Udvalget for Kultur og Fritid på et i den
anledning indkaldt møde.

Således godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid den 24. april 2019.

______________________
Mads Sørensen
Udvalget for Kultur og Fritid

