Love for
BRANDE IDRÆTSFORENING

stiftet den 29. april 1906

§1

FORENINGENS NAVN
Foreningen er stiftet den 29. april 1906 og dens navn er Brande Idrætsforening.
Foreningen er hjemmehørende i Ikast-Brande kommune.
Foreningen er medlem af DIF, DBU, JBU samt DGI/DDS (og derved underkastet
denne organisations vedtægter og love – jf. DGI/DDS’s fællesvedtægter § 10 stk. 1).
BIF`s spilledragt er lodret/sort/hvid-stribet trøje samt sorte shorts.

§2

FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er at tilbyde fodbold for alle samt udvikle Brande IF og det
enkelte menneske. Dette gøres gennem glæde, hvor tryghed, socialt samvær, leg,
troværdighed/ærlighed, fællesskab og klubånd er de bærende elementer. Kvalitet,
engagement og åbenhed skal præge alle aktiviteter, som søges løst via samarbejde med
respekt for hinanden og plads til kreativitet.

§3

MEDLEMMER
Enhver mand og kvinde kan optages som aktivt eller passivt medlem, dog skal ethvert
medlem opfylde Dansk Idræts Forbunds amatørbestemmelser.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for
forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§4

OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Forslag til optagelse af medlemmer rettes til bestyrelsen. Tidligere medlemmer, der er
slettet for gæld, kan først optages på ny, når gælden er betalt.

§5

UDMELDELSE
Hvis et medlem ønsker at udtræde af foreningen, skal meddelelse herom tilstiles
kassereren.
Såfremt vedkommende ikke står i restance, træder udmeldelsen omgående i kraft. Når
et medlem står i restance med kontingent i 3 måneder, et halvt år for passive, kan
vedkommende af bestyrelsen slettes af medlemslisten. Bestyrelsen skal dog forinden
skriftligt orientere vedkommende herom. Når et medlem slettes for gæld, skal dette af
bestyrelsen meddeles Dansk Idræts Forbund.

§6

EKSKLUSION
Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser, enten ved
personlig optræden eller handling, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen.
Meddelelse herom tilstiles Dansk Idræts Forbund.

§7

DICIPLINÆRE STRAFFE (karentæne m.m..)
Bestyrelsen er bemyndiget til at idømme diciplinær-straffe til medlemmer for
usømmelig optræden, lovovertrædelser eller når de på anden måde skader idrætten og
foreningens interesser. Straf kan dog kun idømmes i indtil 12 måneder.

§8

KONTINGENT
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§9

BESTYRELSEN m.m.
Foreningen ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen og består af 7
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Funktionstiden er 2 år, og de valgte afgår efter tur.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening med ét af bestyrelsens øvrige
medlemmer.
På generalforsamlingen vælges desuden:
- 2 bestyrelsessuppleanter
- 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – dog kan der, hvis der vælges et
Revisionsfirma, undlades 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
- Repræsentanter til DBU’s delegeretmøder vælges af bestyrelsen.
Til bestyrelsen og andre tillidsposter kan kun vælges medlemmer, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte de udvalg, man mener er nødvendige.

§ 10

STEMMERET
Alle aktive plus aktive støttemedlemmer har stemmeret, og for medlemmer under 16
år har én forældre stemmeretten. For at have stemmeret på generalforsamlingen må
vedkommende dog have været medlem i 3 måneder og have betalt kontingent.

§ 11

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og
afgør ved simpel majoritet de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye love eller for ændringer i
de bestående. Når generalforsamlingen er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig
uanset de mødtes antal.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal (31.03), og
dagsordenen er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger
3. Regnskab
4. Valg
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indsendes skriftligt til
formanden senest 2 måneder før generalforsamlingen. Senest 8 dage før en
generalforsamlings afholdelse skal bestyrelsen ved opslag og ved annoncer gøre
medlemmerne bekendt med tid og sted, eventuelt dagsorden.
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens ønske afholdes helt eller delvist online.

§ 12

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDER
Ekstraordinære generalforsamlinger og medlemsmøder kan indkaldes, så ofte
bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når mindst 15 medlemmer skriftligt til
bestyrelsen indsender begæring herom. Dagsorden skal medfølge. Indkaldes med
sædvanligt varsel.

§ 13

DELTAGELSE I OG AFHOLDELSE AF KAMPE OG STÆVNER m.m.
Bestyrelsen afgør, om foreningen skal deltage i eller afholde stævner, kampe eller
fester og fastsætter propositionerne for disse.

§ 14

REGNSKABSÅRET
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§ 15

FORENINGENS OPHÆVELSE
Foreningen kan kun ophæves, når medlemstallet går ned under 10, og disse vedtager
det på en generalforsamling med ¾ majoritet. Foreningens ejendele overgives da IkastBrande kommune til opbevaring, indtil en forening med lignende formål oprettes i
Brande by.
Lovene er senest revideret i 22. juni 2021.
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