
VI 39 Hovedforeningen


§ 1. Navn og hjemsted 

VI 39 hovedforening, herefter kaldet Hovedforeningen, har hjemsted i Vallensbæk 
kommune. Adressen er Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Alle 2, 2625 Vallensbæk.


§ 2. Formål

Hovedforeningens primær formål er at optræde samlet over for kommunen i forhold til de 
idrætsfaciliteter, der stilles til rådighed af kommunen og det tilskud, der i henhold til Loven 
om Folkeoplysning, ydes af kommunen.


Endvidere varetager Hovedforeningen forhold overfor for Danmarks Idræts Forbund, DGI 
og andre organisationer, hvor dette er relevant.


§ 3. Medlemmer

Alle idræts- og sportsforeninger (herunder E-sport), der er godkendt af 
Folkeoplysningsudvalget, har ret til/mulighed for at være medlem af Hovedforeningen.


§ 4. Årsmøde

Der holdes et årligt møde (årsmøde) med deltagelse af alle medlemsforeninger. Foreninger 
med under 100 medlemmer kan deltage med 1 repræsentant, øvrige foreninger med 2 
repræsentanter. Årsmødet holdes normalt i april måned og der indkaldes med mindst 21 
dages varsel. Årsmøder er åben for offentligheden.


Der udsendes en dagsorden sammen med indkaldelsen. Dagsordenen skal som minimum 
indeholde valg af dirigent, beretning om året, der gik, indkomne forslag, regnskab - 
budget - kontingent og valg af bestyrelse og revisor. Forslag, der ønskes behandlet på 
årsmødet, skal være formanden i hænde senest 2 dage før mødet.


Alle afgørelser træffes med almindelig flertal, dog kræver ændringer af vedtægten 3/4 
flertal.


Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, hvis 2 af foreningerne i fællesskab anmoder 
herom. Mødet indkaldes med ovennævnte varsel.


§ 5. Bestyrelse

Mellem årsmøderne ledes Hovedforeningen af en bestyrelse, der vælges på årsmødet for 
et år ad gangen.


Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsen 
holder møde efter behov, dog normalt 4 møder om året og fastlægger selv sin 
arbejdsmetode, herunder bestemmelser for indkaldelse til møderne. Der laves et notat fra 
møderne, som offentliggøres for medlemsforeningerne.


Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Hovedforeningen og repræsenterer 
foreningerne samlet over for kommunen, andre myndigheder, organisationer, presse og 
andre klubber. Bestyrelsen kan i øvrigt efter ønske repræsentere den enkelte forening over 
for ovennævnte.




Bestyrelsen forestår udpegning af medlemmer til at repræsentere idræts- og 
sportsforeningerne i Folkeoplysningsudvalget og Brugerrådet for Idrætscentret. De 
udpegede  medlemmer skal sikre medlemsforeningernes involvering i de relevante sager, 
der behandles disse steder, samt sikre information om trufne afgørelser.


§ 6. Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren er ansvarlig for foreningens løbende 
omkostninger og posteringer. Kassereren udarbejder og fremlægger et revideret regnskab 
på årsmødet til godkendelse.


Årsregnskabet revideres af en revisor, der vælges på årsmødet for ét år ad gangen.


Den samlede bestyrelse tegner Hovedforeningen over for banker og lignende.


§ 7. Budget og kontingent

Bestyrelsen fremlægger et budget til orientering på årsmødet.


På årsmødet fastlægges kontingentet for det efterfølgende år, hvor udgangspunktet er 
antal medlemmer per forening. 


§ 8. DGI

Hovedforeningen er medlem af DGI med den fordel, det giver ikke mindst for de mindre 
medlemsforeninger. Eventuel udmeldelse af DGI kan vedtages med et almindeligt flertal 
på et årsmøde.


§ 9. Udmeldelse og ophør

Udmeldelse af Hovedforening skal ske skriftligt og kan kun finde sted ved udgangen af et 
kalenderår.


En forening, der er i restance (mangler at betale kontingent) slettes som medlem. Det sker 
efter en passende dialog med foreningen og kræver en enstemmig beslutning i 
bestyrelsen.


§ 10. Opløsning

Eventuel beslutning om opløsning af VI 39 Hovedforeningen skal ske på et årsmøde med 
3/4 flertal. 


Beslutningen skal bekræftes på et ekstraordinært årsmøde med 3/4 flertal. På årsmødet 
træffes samtidig beslutning om fordeling af eventuel formue. Dette sker ved almindelig 
flertals afgørelse.


§ 11. Ikraftrædelse

Disse vedtægter er trådt i kraft samme dag, som de er vedtaget, den 8. april 2019. 
Samme dag er valgt bestyrelse og fastsat kontingent i henhold til vedtægterne.





