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§ 1 Navn 
 1.1. Kredsens navn er Firmaidræt Sydøstjylland. 
  Signatur: S Ø K 
   
§ 2 Hjemsted 
 2.1. Firmaidræt Sydøstjylland er hjemmehørende i Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding og 

Vejle kommuner. 
 
§ 3 Formål 
 3.1. Firmaidræt Sydøstjylland formål er gennem koordination mellem de tilsluttede foreninger, at 

stimulere interessen for idræt, motion og samvær. 
 
§ 4 Organisationsforhold 
 4.1. Foreningerne i kredsen er underkastet de af Dansk Firmaidrætsforbund til enhver tid gældende 

love, vedtægter og retningslinjer. 
 
§ 5 Medlemsskab 
 5.1. Firmaidræt Sydøstjylland optager foreninger, der er hjemmehørende i de under § 2.1 nævnte 

kommuner, og som opfylder Dansk Firmaidrætsforbunds bestemmelser 
 
§ 6 Ordinært årsmøde 
 6.1. Firmaidræt Sydøstjylland årsmøde afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 1 

måneds varsel. 
 
  6.2. Senest 2 uger før årsmødet udsendes dagsorden, revideret årsregnskab, budgetforslag  samt 

bilag over de til behandling fremsendte forslag. 
 
  6.3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være kredsformanden skriftligt i hænde 

senest med udgangen af januar måned. 
 
  6.4. Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
  1. Valg af dirigent. 
  2. Konstatering af stemmeberettigede repræsentanter. 
  3. Beretning fra bestyrelsen, og evt. andre udvalg. 
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
  5. Behandling af indkomne forslag. 
  6. Fremlæggelse af budget. 
  7. Valg i henhold til vedtægterne. 
  8. Eventuelt. 
 
  6.5. Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. 
  Dog skal mindst 3 foreninger være repræsenteret. 
 
  6.6. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst tre 

foreninger stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden. En sådan begæring skal 
imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. 

  Mødet indkaldes med 2 ugers varsel bilagt dagsorden. 
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§ 7 Møde-/stemmeberettigede og afstemninger 
 7.1. Møde- og stemmeberettigede på kredsens årsmøde med hver 1 stemme er:  
  4 repræsentanter fra hver af de tilsluttede foreninger. 
 
 7.2. Mødeberettigede, men uden stemmeret er: 
  a. Ad hoc grupper/personer. 
  b. Foreningsrepræsentanter udover ovennævnte stemmeberettigede 
  c. Revisorer/revisorsuppleanter. 
  d. Inviterede gæster. 
  e. Repræsentanter fra DFIF. 
 
 7.3. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. 
  Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i love og vedtægter. 
 
  7.4. Kun fremmødte har stemmeret på årsmødet. 
 
  7.5. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 stemmeberettiget kræver det. 
 
  7.6. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 6, stk.3, kan komme til 

 afstemning. 
 
  7.7. Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under punktet Eventuelt. 
 
§ 8 Valg og bestyrelse 
  
  8.1. Valgbar er kun de af den enkelte forening udpegede repræsentanter. 
 
  8.2.1 Kredsens ledes af en bestyrelse, der vælges på Årsmødet.  

Bestyrelsen består af: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Idrætsformand 
 
  8.2.2 Bestyrelsens opgaver er at planlægge samt afholde bestyrelsesmøder, og andre 

arrangementer i kreds regi. 
 
  8.3. På årsmødet på lige år vælges formand, sekretær. 
  På årsmødet på ulige år vælges næstformand, kasserer og idrætsformand. 
 
  8.4. I tilfælde af forfald i Bestyrelsen, konstituerer denne sig selv frem til førstkommende årsmøde. 
 
  8.5. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. 
 
  8.6. Årsmødet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år. 
  Samtidig vælges en revisorsuppleant, der indtræder i tilfælde af forfald. 
 
 8.7. Bestyrelsen varetager under ansvar overfor årsmødet den daglige ledelse af kredsen. 
  Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden og fastsætter retningslinier for eventuelle 

udvalg. 
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til 

 stede. 
 
  8.8. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. 
  I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 
  Et medlem af bestyrelsen kan altid kræve skriftlig afstemning. 
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§ 9 Udvalg 
 9.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til diverse arbejdsopgaver for kredsen efter 

 angivne retningslinier. 
 
 9.2. Hertil kan også vælges personer uden for bestyrelsen. Dette under forudsætning af  den 

pågældende forenings godkendelse. 
 
§ 10 Medlemsforpligtelser 
 10.1. Kredsen tilrettelægger selv sin mødevirksomhed  
 
 10.2. Til alle møder skal der udsendes dagsorden bilagt de til behandling fremsendte forslag og 

 skrivelser. 
 
 10.3. De tilsluttede foreninger har pligt til at deltage i henhold til retningslinierne for de enkelte 

 møder. Disse udarbejdes af bestyrelsen og fastsættes af årsmødet. 
 
§ 11 Tegningsret 
 11.1. Kredsen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige, underskrift af for-

 mand og kasserer. 
 
 11.2. Kredsen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen samt de tilsluttede foreninger, hæfter  ikke 

personligt for en eventuel gæld i kredsen. 
 
§ 12 Kredsens opgaver 
 12.1. Kredsen skal fremme samarbejdet mellem foreningerne og fungere som samtaleforum til 
  gensidig inspiration og idé udvikling. Dette kan ske i samarbejde med konsulenttjenesten. 
 
 12.2. Kredsen skal medvirke til synliggørelse af firmaidrætten. 
 
 12.3. Kredsen kan medvirke til planlægning og afvikling af idræts og motionsstævner. 
 
§ 13 Regnskab og revision 
 13.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status 
  underskrevet af kredsformand og kredskasserer samt kredsens revisorer. 
 
 13.2. Kredskassereren er ansvarlig overfor bestyrelsen for den daglige regnskabsføring, og  

 fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på årsmødet. 
 
 13.3. Til samtlige bestyrelsesmøder skal der foreligge en af kredskassereren udarbejdet regn-

 skabsoversigt. 
 
 13.4. Revision af regnskabet skal foretages senest 1 måned før årsmødet. 
 
 13.5. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport overfor bestyrelsen.  
 
 13.6. Revisionen skal foretages ud fra god regnskabsskik og revisorerne kan foretage uanmeldte 

 kasseeftersyn og gennemgang af bilag. 
§ 14 Referater 
 
 14.1. Referater fra bestyrelsesmøder, kredsmøder og årsmødet tilsendes foreningerne, udvalg, 

revisorer og DFIF's forbundskontor senest 3 uger efter mødets afholdelse. 
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§ 15 Vedtægtsændringer 
 15.1. Forslag til ændringer af disse vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse som foreninger. 
 
 15.2. Vedtægter og ændringer skal for at være gyldige underskrives af dirigent og formand og 

fremsendes til forbundsstyrelsen inden 3 uger.  
 
§  16.   Kredsens opløsning: 
   16.1.  Opløsning af kredsen kan ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter på  

et i samme anledning indkaldt årsmøde stemmer herfor. 
 
   16.2. Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse fordeles ligeligt 

mellem de tilsluttede foreninger. 
 
   16.3. Den ved opløsningen siddende bestyrelse, har pligt til at forestå afviklingen af kredsen 
 
Således vedtaget på kredsårsmødet den 23. marts 2008. 
 
 
 
 
 
Dirigent: Bo Ravn Bertelsen, DFIF     Formand: Ib Østergaard, SØK 


