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Vedtægter for Auning IF 
 

§ 1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Auning Idrætsforening og er stiftet 10. oktober 1904. 
Foreningen er hjemmehørende i Norddjurs Kommune. 

§ 2 Foreningens formål  
Auning IF er en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed, så flest mulige borgere i alle 
aldre i Auning og omegn bliver medlemmer og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab. 

§3 Medlemskab 
Auning IF er medlem af DGI Østjylland og Norddjurs Kommunes Idrætsråd. Afdelingerne kan være medlem 
af relevante specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. 

§ 4 Medlemmer 
Alle, som aktivt vil bidrage til formålsparagraffen kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når 
kontingentet er betalt. 
Hovedbestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har gjort noget særligt for foreningen, til 
æresmedlemmer. 
Hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet skader 
foreningens arbejde eller omdømme. Bestyrelsen skal skriftlig begrunde eksklusionen overfor medlemmet, 
som altid kan anke afgørelsen til den førstkommende generalforsamling. 

§5 Hovedgeneralforsamling, 
Auning IF består af en hovedforening med et antal afdelinger. Medlemmernes indflydelse sker gennem en 
hovedgeneralforsamling og et antal afdelingsgeneralforsamlinger. 
Foreningens øverste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, der afholdes hvert år 2. torsdag i marts 
måned og indkaldes med angivelse af forventet dagsorden med mindst 1 måneds varsel minimum på 
foreningens hjemmeside og ved opslag i AIK/lokale for idrætten.  

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være en del af hovedbestyrelsen eller 
afdelingsbestyrelserne. 

 
Forslag til dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og endelig 
dagsorden med bilag sættes på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Dagsordenen har som minimum følgende punkter: 
1.Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse. 
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3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen 
6. Valg af 3 medlemmer: 2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år. Såfremt valg ikke er muligt 
pga. mangel på kandidater, bortfalder punktet. 
7. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år 
8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse 
9. Eventuelt 

Fremmødte medlemmer over 14 år, forældre til medlemmer under 15 år samt æresmedlemmer har 
stemmeret – dog således at ingen har mere end 1 stemme. 
Alle er valgbare til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være over 18 år, og de må ikke være fra 
samme husstand. 

På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt flertal – dog skal der et kvalificeret flertal på 2/3 
af de afgivne stemmer til stadfæstelse af en eksklusion og til at ændre disse vedtægter. 
Der stemmes ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 af de tilstedeværende 
medlemmer ønsker det samt ved kampvalg.  
Referat af generalforsamlingen lægges efterfølgende på foreningens hjemmeside. 

§6 Afdelingsgeneralforsamlinger 
Den enkelte afdeling ledes af en bestyrelse på min. 3 personer, der vælges på 
afdelingsgeneralforsamlingen. 
Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes senest 14 dages før hovedgeneralforsamlingen og indkaldes og 
afholdes efter samme regler som en hovedgeneralforsamling. Dagsordenen til afdelingsgeneralfor-
samlingen har som minimum følgende punkter:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere  
2. Afdelingsbestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Handlingsplan og budget for kommende år for afdelingen fremlægges til orientering 
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år 
7. Evt.    

På afdelingsgeneralforsamlingen inviteres til hovedgeneralforsamlingen.  

Alle er valgbare til afdelingsbestyrelsen – dog skal formand og kasserer være over 18 år, og de må ikke være 
fra samme husstand. 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamlinger 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i hovedforeningen og i afdelingerne, hvis flertallet af 
hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen finder grund til det, eller når mindst 10% af medlemmerne i 
hele foreningen eller i afdelingen stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær 
generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget. 
Indkaldelsesprocedure, stemmeret m.v. som på hovedgeneralforsamlingen.  

§ 8 Hovedbestyrelsen (HB) 
Mellem hver hovedgeneralforsamling ledes foreningen af en hovedbestyrelse, der består af en 
repræsentant fra hver af afdelingerne og om muligt 3 forretningsudvalgsmedlemmer (FU). 
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På første møde efter generalforsamlingen konstituerer HB sig med formand, næstformand og kasserer 
blandt de valgte FU-medlemmer, eller i tilfælde af vakante pladser også blandt afdelingsrepræsentanterne. 
HB udarbejder en forretningsorden, nedsætter udvalg efter behov – og i det hele taget planlægger 
foreningsåret.  
Det er også HB, der i forbindelse med udarbejdelse af budgettet vedtager afdelingernes kontingent til 
hovedforeningen.  
Optagelse af nye afdelinger besluttes af HB. På foreningens hjemmeside skal oversigt over afdelinger 
fremgå. 

FU er foreningens daglig ledelse. FUs opgave er: 
- at forberede og indkalde hovedbestyrelsen til møde efter behov – dog min. 4 gange per år.   
- at tegne hovedforeningen AIF overfor Norddjurs Kommune og andre myndigheder.  
- at sørge for godt samarbejde og fælles initiativer afdelingerne imellem. 
- understøtte, hvis en afdeling har brug for det. 
- mulighed for at igangsætte og lede nye aktiviteter i foreningen, indtil de er modne til at blive en afdeling.  

§ 9 Afdelingerne  
Hver afdeling har ansvaret for at tilbyde 1 eller flere idrætsaktiviteter til medlemmerne med udgangspunkt 
i foreningens formål. 
Afdelingen har sit eget selvstændige virke med eget medlemskartotek og står til ansvar overfor 
generalforsamlingen.  
Afdelingen har sin egen økonomi med eget regnskab og egenkapital – dog skal budget godkendes af HB 
inden fremlæggelsen på afdelingsgeneralforsamlingen. Større ekstraordinære ændringer i budgettet i løbet 
af året skal også godkendes af HB. 
Afdelingsbestyrelsen, der består af minimum 3 personer, fastlægger selv sin forretningsorden. 
Afdelingsbestyrelsen skal konstituere sig forud for hovedgeneralforsamlingen. 
Indkaldelse og referat af Afdelingsbestyrelsesmøder sendes til forretningsudvalget. 

§ 10 Økonomi 
Foreningens og afdelingernes regnskabsår er kalenderåret. 
Kassererne har ansvaret for regnskabsførelsen og afleverer status til bestyrelsen efter aftale i 
forretningsordenen.  
De valgte revisorer har ret til at føre tilsyn med regnskab og kassebeholdning og skal bilagskontrollere det 
færdige regnskab, så det kan behandles og godkendes på generalforsamlingen. 

§11. Tegningsregler  
Økonomisk tegnes hovedforeningen af hovedformanden og hovedkassereren, og hvis den ene af disse har 
forfald så sammen med et bestyrelsesmedlem.  
HB uddelegerer hvert år i forretningsordenen tegningsretten vedr. afdelingerne til afdelingsbestyrelsen for 
den del af økonomien, der varetages af afdelingen og kan uddelegere tegningsret til udvalg eller 
enkeltpersoner.  
Afdelingsbestyrelsen tegnes af formanden og kassereren, og hvis den ene har forfald så et 
bestyrelsesmedlem, men kan uddelegere videre til udvalg eller enkeltpersoner i afdelingen. 
Ved placering af egenkapital – både afdelingernes og hovedforeningens og ved køb og salg af fast ejendom 
skal det godkendes af hele hovedbestyrelsen. 

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke 
personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.  
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§ 12 Foreningens og afdelingers opløsning 
Det er HB, der tager beslutning om en afdelings opløsning. Ved opløsning tilfalder aktiverne 
hovedforeningen. Ingen afdeling kan dog nedlægges, hvis ti medlemmer ønsker at bevare afdelingen. 
Ønsker en afdeling at udtræde af Auning IF eller fusionere med en anden forening, så er det op til HB at 
beslutte betingelserne. 
Auning IF kan opløses som forening, hvis 3/4 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger med minimum 6 ugers mellemrum stemmer for det. 
Ved foreningens opløsning realiseres alle aktiver og formue deponeres hos Norddjurs Kommune. Hvis der 
ikke indenfor 3 år stiftes en ny hovedforening i Auning, så gives formuen – ved beslutning i Norddjurs 
Kommune - til almennyttige formål indenfor idrætten i området. 

Således vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling den 4. november 2021 

 

 

__________________________________ 

Tom Bytoft Hansen, dirigent 


