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I . NAVN OG HJEIVISTED
Foreningensnavn er Hjørring Idrætsforening
Håndbold - forkortet HI Håndbold.
Foreningenhar hjemstedi Hjøning Kommune.
Foreningenstilholdssteder vendiahalren,Thomas
Morilds vej r r, 9g00 Hjøning.
tførring ldrætsforeningHandboldstrøjefarve
er rød.
Foreningener opståetsom en spaltningaf Fljøning
Idrætsforeningaf g. november 1gg6 i to
selvstændigeforeninger henholdsvis Hjøning
IdrætsforeningFodbold og Hjøning ldrætsforeningHandbold.Foreningensanerstammer
derfor tilbagetil 9. novemberl gg6.

8 2 - FORMÅL
Foreningensformål er at tilbydemedlemmer
at dyrkehåndboldbådepå bredde_
og eliteni_
r-@u.

3 - MEDLEMSKAB
3.1 _ Optagelse
Foreningenoptageraktive og passivemedlemmer.
Passivemedlemmerhar ingen adgangtil
selve idrætsudøvelsen.
ved begæringom optagelsesom medlem udleveres
en indmeldelsesblanket,
der i udfyldt og
underskrevetstand afleverestil foreningen. For personer
under 1g år skal indmeldelsesblanketten underskrivesaf forældre eller værge. Et
eksemplar afforeningens vedtægter skal på
forlangende udleverestil alle nye medlemmer.
Foreningen kan nægte en person optagelse,
€fremt foreningen skønner,at et medlemskab
til den pågældendevil skade foreningen. En
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IEsotL som er blevet nægtetoptagelsei foreningen har krav på at få optagelsenprøvetpå
den
hEkommende generalforsamling,
jfr. nedenforunderpunkt 3.3.

3.2- Udmeldelse
lldmeldelseskalskeskriftligt til kassereren.
Udmeldelsen
kan kun accepteres,
hvis medlemmetikke har nogetøkonomiskmellemværende
ned foreningen.
3.3 - Udelukkelse
fthvert medlem' som ikke overholder foreningensvedtægter
og øvrige retningslinier, som er
udstukket af foreningen' eller som skader foreningens interesser
og omdømme, kan af fbrcrringenidømmeskarantæneeller eksklusion.Dopingmisbrug
eller nægtelseaf at deltagei en
medfører
altid
karantænepå minimum to år og kan efter foreningensskøn medføre
@ingtest
tksklusisn.
I tilfælde af eksklusion skal medlemmet skriftligt underrettesherom,
og meddelelsenmå indeholdeoplysning om, at en eventuelindsigelsemå fremsendes
skriftligt inden 14 dageefter
modtagelsenaf ovennævntemeddelelse.
Såfremt indsigelsefremsendesfra det pågældendemedlem, skal
sagenforelæggesførstkommende generalforsamling,hvor vedtagelsenaf eksklusionen/nægtelse
af medlemskabkræver
2l3 flertal blandt de afgivne stemmer.
3.4 - Æresmedlemmer
Som æresmedlemmerkan udnævnbsmedlemmer,der har gjort sig fortjent
til foreningenssærlige udmærkelse.Æresmedlemmerudnævnesved en bestyrelsesbeslutning.
Æresmedlemmer
tildeles tildeles foreningensæresemblem.Æresemblemkan i øvrigttildeles
aktive spillere og
ledereefter bestyrelsensretningslinier.
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8 4 - KONTINGENT
4.1 - Kontingentfastsættelse
Kmtingentet for aktive og passivemedlemmer fastsættesaf bestyrelsen
i forbindelse med den
trige budgetplanlægning.Særlige former for træningsafgifter,startlicens
m.v. kan endvidere
6rrsætte5af bestyrelsen.

4.2- Kontingentfritagelse
Dcs!-elsen kan i særligetilfælde helt eller delvist fritage et medlem for
kontingentbetaling.
Æremedlemmerer kontingentfrie.
4.3 - Kontingentrestance
Iftis et medlem skylder kontingent, og medlemmet på trods af påkrav
herom

ikke betaler det
rtyldige beløb inden en måned fra fremsendt
rykkerskrivelse, skal det pågældendemedlem
rfriftligt meddeles,at denneer udelukketaf foreningensmedlemsliste
og ikke kan optagespå
det
skyldigebeløber betalt.
e,fw
fwntuel spillerlicens eller tilsvarendedeponeresindtil det skyldige beløb
er betalt.

Q5 - BESTYRELSEN
5.1 - Sammensætning
Bcsr.vrelsenbeståraf minimum 5 personer,hvoraf formand, knssererog sekretær
er obliggtoddi herudoverer der 2 menige rnedlemmer.Alle medlemmeraf bestyrelsen
skal være fornnetlig myndige og medlem af Hjøning IdrætsforeningHandbold.
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5.2 - Forretningsudvalg
h trreførstnævnteudgør foreningensforretningsudvalg,
som varetagerden daglige ledelseaf
*ningen.

5.3 - Bestyrelsesvalg
D'sFelsesmedlemmerne vælgespå
forenings ordinære generalforsamling,og såledesat
der
fudirekte til valg til posternesom hovedformand,kasserer
og sekretær.valgene sker for en
af
to
ar,
såledesat formand, sekretærog det ene menige medlem
Fitde
afgår i lige årstal, og
herer
og det andet menige medlem afgår i ulige årstal.
For formand, sekretærog kasserer
td der v'ælgespersonlige suppleanter.udtræder yderligere
medlemmer af bestyrelsensup*Er bestyrelsensig selv.
5.4 - Tegningsret
mningen
w

tegnes af formanden i foreningmed to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

salg af fast ejendom skal dette dog godkendesaf en generarforsamlins.
5.5 -Nedsættelseaf udvals

Dcyrelsen nedsætterselv - normalt umiddelbart efter
den afholdte generalforsamling- de
drcndige
udvalg for foreningens drift. Medlemmer af disse
udvalg behøver ikke at være
dem
af bestyrelsen.Der nedsættessom minimum et udvalg
vedrørendeI/S Bingohallen,
af et udvalg til varetagelseaf eventuelleholdfællesskaber.
-ædsættelse

6.1 - Ansvar

mtmingsuavalget har ansvaret for den daglige overordnede
drift af foreningen, ligesom
furhingsudvalget forberedermøder i bestyrelsenog effektuerer
bestyrelsensvedtagelser.
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6.2 _ Kompetence
surretningsudvalgetarbejder ud

fra den af bestyrelsengodkendte
forretningsorden. Beslutder efter foreningensforhold er
af usædvanligart og størrelse,
kan kun foretagesved
r-dig bemyndigelsefra hovedbestyrelsen.
åger'

7.1 _ Kompetenceog afholdelse
(Ecneralforsamlingen
er foreningensøverstemyndighed
i alle foreningensanliggenderog
den
Soldes hvert år inden den 10. marts.
7.2 _ Indvarslins
Ldvarsling til ordinærgeneralforsamling
med angivelseaf den foreløbige
dagsordenskal ske
rd mindst 30 dagesvarsel i dags_
eller ugepresse.
7.3 - Forslag
r$rstag der ønskesbehandletpå generalforsamlingen,
skal være formandeni hændeskriftligt
ræst 14 dage før generalforsamlinsen.
Komne
lEtr.

forslag skal ligge til gennemsyni
klubhuset senestsyv dage før generalforsamlin-

7.4 _ Dagsordenen
ftsordenen

for den ordinæregenerarforsamling
øtg"na",
".

l- Valg af dirigent.
2- Formandensberetnins.
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tIf*delse

af det afsluttedeog reviderede
årsregnskab
samtbudgetfor indeværende

1- Indkomneforslag.
5- Valg afmedlem

6. varg
arrev',",
;::ll:ffi*irr

$5

7- Eventuelt.

7.5 _ Generalforsamlingens
ledelse
ingen ledes af en dirigent
, der afgørare spørgsmål
vedrørendesagernes
og stemmeafgivning.
be_
I

7.6- Stemmeret
ret har a'e fremmødte
medlemmer,der er fyrdt
1g år, og som

ikke er i kontingentre_

i kontingentrestance,
\4' vedkommendes
vcsKommendes
'vv; kan

j::'-'"T l*i .'l
fil:l.iffi
Y4'rge overtage :::':
stemmeretten
----rv!Lv' *- u\'5
dog r':lKslmum
mak '
ved fuldmagt.

en stemme pr. medlem.
Der kan ikke

7.7 _yedtagelse af beslutninger

ålffi:rrffi:"Hilj[:*

træffes
vedarminderigt
(simpert)
sremmenerhed.
7.8- Skdftligafstemning

værges
erbragt
i rorsrag,
ogved
ffif,?"il11ffi;l-1,-T#;der skar
argørerse
ar
7.9 _yalgbarhed .
er alre fremmødtemedlemmer,
aktive som passive,der

er fyrdt 1g år.
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finde orw''
sted,rtvrs
hvis vedkommende
vedko
rmodtage
valg.
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skriftligt har accep_

7. I 0 _ Beslutningsdygtighed
lingener besrutningsdygtig
uansetdet mødteantar
medremmer.

8.1-Aflroldelse
ruurtrier generalforsamling
aflroldes efter hovedbestyrelsens
skøn, eller når mindst
medlemmer
indgiver
25
skriftrigu"g*.ing

I

h;;

ffiff:e

r' formanden
medangiver_

8.2 - lndkaldelse

&

generalforsamling
skal indkaldesmed

ebegæring

herom.

normaltvarsel
"rvv rrurrrliltt
varselsenest

9.3_ Kompetence
og

14 dage efter, at
der er

beslutningsdygtighed

generalforsamring
er eters underkastet
de

i $ 7 stk. 5, 6,7, g,g
og r0 nævnte

-s9 - REGNSKAB OG REWSION
9.1- Regnskab '
nsrqgnskaber kalenderåret.
Det reviden

qsudersraift
rremræggespå","";;r"',1'ff::T:,:ffiH",,å?:::.ff
:
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9.2- Revision
ordinæregeneralforsamlingvælges for

to år ad gangenen revisor og en revisorsupple_

& bestyrelsesmedlem
kan ikke vælgestil revisor.
mcme
=T":".tt

skal hvert år inden generalforsamlingengennemgå
foreningensregnskabog påse,
tilstede' Revisionsfonnener regnskabsmæssig
u5 revision,
rw Y ri l \rtr, jfr. særlig
revit_
Ju. si €rl l g rgv
Revisorernehar til enhver tid adgangtil
at efterseregnskabog behordninger.

10.1- Spaltning
rns spaltning kræves,at mindst 213 afde fremmødte
stemmeberettigedemedlemr deue på en generalforsamling,samt
at beslutningenbekræftespå en ny general_
I 14 dags senere,hvor beslutningendog alene skal
vedtagesved almindelig stemHfldt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.

10.2- Opløsning
rya

opløsning ktæves, at mindst 2/3 af foreningens
stemmeberettigedemedlem*y
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer vedtagerdette på

: mellemrum
l| fues
afholdtegeneralforsamlinser.
10.3- Formueforhold

rrgF rs spaltring overgår foreningens
formuJo g øvrigeværdiertil de af spaltningen
jcftliske
r5p
enhederi overensstemmelse
med spaltningsforslaget.
opløsning overgår foreningens formue

og øvrige værdier til fordeling til
i ennige idrætsforeninger i Hjørring
Kommune. Fordelingen sker i forhold
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lvor meget hver forening på opløsningstidspunktet
får i medlemstilskudfra Hjøring
til ungeunder25 fu.

Q11 VEDT,ItrGTSÆ,NDRINGER
I 1.1- Vedtægtsændringer
af vedtægterne
kan ske på enhvergeneralforsamling,
når mindst 2/3 afde afgivne
er for forslaget.
vedtagetpå generalforsamlingen
den17. marts2004
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