Referat af SSIF Ekstraordinær generalforsamling. D. 14-03-2018

Tilstedeværende:
Morten Skou - Formand.
Karsten Kaspersen - Bestyrelsesmedlem
Bo Rennison - Bestyrelsesmedlem
Flemming Petersen - Kasserer
Peter Landbo - Revisor
Michael Keblovszki - Medlem
Iflg. dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Michael Kebovszki blev valgt.
2. Valg af referant.
Bo Rennison blev valgt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Regnskab blev godkendt med følgende bemærkninger fra revisor:
Generelt:
Det bør fremgå af “Bestyrelsens beretning” at der ikke er foretaget periodisering af
indtægter og udgifter og at regnskabet kun afspejler indtægter og udgifter realiseret
for regnskabsåret 2017.
Kontingent og medlemsregistrering:
Bestyrelsen opfordres til at sikre kontrol med underafdelingernes
medlemsregistrering, kontingent indbetalinger samt eventuelle restancer.
Det vil for foreningen være en fordel, om der var bestyrelsesmedlemmer
repræsenteret fra alle underafdelinger, eller at der som minimum er udnævnt en
underafdelings ansvarlig.

4. Forslag til vedtægtsændringer.
Følgende forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og alle vedtaget:
§1 Foreningens navn er SJELLE/SKJØRRING IDRÆTSFORENING.
Foreningens formål er at dyrke motionsidræt.
Sjelle-Skjørring I F har hjemsted i Galten kommune.
Ændres til:
Foreningens navn er Sjelle-Skjørring Idrætsforening.
Foreningens formål er at dyrke motionsidræt.
Sjelle-Skjørring Idrætsforening har hjemsted i Skanderborg kommune.

§3
Som medlem kan optages enhver, som vil opfylde forenings formål.
Anmodning om optagelse sker ved udfyldelse af indmeldelse, hvorpå man ved sin
underskrift tilkendegiver, at have modtaget et eksemplar af foreningens vedtægter og
forpligter sig til at overholde disse og betale kontingent.
Ændres til:
Som medlem kan optages enhver, som vil opfylde forenings formål. Medlemskabet er
kontingentpligtigt.

§6
Foreningen øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den daglige ledelse af foreningen udøves af bestyrelsen.
Bestyrelsen udpeger en leder for enhver afdeling inden for foreningen.
Ændres til:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den daglige ledelse af foreningen udøves af bestyrelsen.
Kassereren gives, sammen med et bestyrelsesmedlem, fuldmagt til foreningens
likvide midler.
Bestyrelsen kan udpege en leder for enhver afdeling inden for foreningen.
§7
Ordinære generalforsamlinger afholdes mellem 1. januar og 15. februar.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når der er mindst 10% af de stemmeberettigede personer – dog
mindst 10 – fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af
forhandlingsemne. Emnet skal bekendtgøres ved indvarslingen.
Ethvert betalende medlem over 15 år er stemmeberettiget med en stemme.
Generalforsamlingen skal indvarsles ved bestyrelsens foranstaltning med 14 dages
varsel ved bekendtgørelse i den lokale avis eller pr. brev.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling af følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse.
3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af evt. forslag, som er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.
5. fremsættelse af forslag til kontingent til vedtagelse.
6. valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.
7. valg af revisor.
Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamling fremlægges til eftersyn hos

formanden 8 dage før generalforsamlingen.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede personer. Til valg (alle stemmeberettigede personer er valgbare)
kan kun foreslås tilstedeværende stemmeberettigede personer, der indvilger heri
eller fraværende stemmeberettigede personer, der skriftlig har tilkendegivet, at de vil
modtage valg.
Ændres til:
Ordinære generalforsamlinger afholdes i 1. kvartal. Ekstraordinære
generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
der er mindst 10% af de stemmeberettigede personer – dog mindst 10 – fremsender
skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Emnet skal
bekendtgøres ved indvarslingen.
Ethvert betalende medlem over 15 år er stemmeberettiget med en stemme.
Generalforsamlingen skal indvarsles ved bestyrelsens foranstaltning med 14 dages
varsel ved bekendtgørelse ved opslag på foreningens hjemmeside eller pr. e-mail.
Dagsorden til den ordinære generalforsamling af følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om den forløbne sæson til godkendelse.
4. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af evt. forslag, som er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.
6. Forslag til kontingentændring.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamling, fremlægges til eftersyn
hos formanden 8 dage før generalforsamlingen.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede personer. Til valg (alle stemmeberettigede personer er valgbare)
kan kun foreslås tilstedeværende stemmeberettigede personer, der indvilger heri
eller fraværende stemmeberettigede personer, der skriftlig har tilkendegivet, at de vil
modtage valg.
§9
Henvendelse fra foreningen til det offentlige skal fremsendes gennem og godkendes
af bestyrelsen. Såfremt bestyrelsen ikke godkender en henvendelse, skal
spørgsmålet forelægges på førstkommende generalforsamling.
Ændres til:
Henvendelse fra foreningen til det offentlige skal godkendes af bestyrelsen. Såfremt

bestyrelsen ikke godkender en henvendelse, skal spørgsmålet forelægges på
førstkommende generalforsamling.

5.

Generalforsamlingen afsluttet.

15-03-2018 Bo Rennison

