
 

Vedtægter 
§1 NAVN  
Afdelingens navn er Ældre i Bevægelse, herefter kaldet ÆiB.  
ÆiB er tilknyttet Egedal Idræts Fællesskab, herefter kaldet EIF.  
 
§2 HJEMSTED  
ÆiB har hjemsted i Egedal Kommune. Adressen er formandens adresse.  
 
§3 FORMÅL  
Det er ÆiB’s formål at give medlemmerne mulighed for at dyrke motion under de bedst mulige forhold.  
ÆiB vil tilstræbe at skabe trivsel, sundhed og velvære for medlemmerne ved at tilbyde en række aktiviteter, samt 
organisere socialt og kulturelt samvær.  
Det er afdelingens hensigt at organisere ÆiB således, at opgaverne bliver fordelt på så mange personer som muligt, for 
herigennem at skabe klubfølelse og ansvar for afdelingen. Dette opnås ved at etablere et variabelt antal 
aktivitetsgrupper, som, med ansvar over for bestyrelsen, varetager og leder aktiviteterne indenfor områderne motion 
samt socialt og kulturelt samvær.  
Afdelingen udøver hovedsagelig sine aktiviteter i dagtimerne i Ledøje-Smørum Kultur-og Idrætscenter med tilhørende 
faciliteter.  
Betingelse for at være medlem i ÆiB er at medlemmer skal være fyldt 60 år eller være pensionist, samt være 
selvhjulpne. Medlemmerne skal være bosiddende i Egedal Kommune, og arbejd for foreningens formål. 
  
§4 Tegningsregler 
Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær af næstformanden i forening med kassereren.  
Foreningens midler disponeres af formanden og kassereren. 
 
§5 MEDLEMSPLIGT  
   ÆiB er, som medlem af EIF, forpligtet til at fremsende følgende til EIF:  
• Afdelingens medlemstal pr. 31. december.  
• Revideret og godkendt regnskab, senest den 1. september. Regnskabsåret følger kalenderåret.  
• Årsberetning (kalenderår) senest den 1. oktober.  
• Kommunale ansøgninger og dertil hørende korrespondance i kopi.  
 
§6 GENERALFORSAMLINGEN  
      ÆiB afholder en årlig generalforsamling inden udgangen af april måned med mindst følgende dagsorden: 
  1. Valg af dirigent og referent  
  2. Valg af stemmetællingsudvalg 
  3. Bestyrelsens beretning  
  4  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskabet.  
      Foreningens midler er anbragt i et anerkendt pengeinstitut 
  5. Fastsættelse af kontingent 
  6. Behandling af indkomne forslag 
  7. Valg af formand, på valg i lige årstal  
  8. Valg af kasserer, på valg i ulige årstal 
  9. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i henhold til turnus 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
11. Valg til diverse udvalg herunder 2 repræsentanter til EIF's 
       repræsentantskabsmøde og 2 suppleanter til EIF's 
       repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til 
       selv at udpege medlem til diverse udvalg. 
12. Valg af 2 revisorer 
13. Valg af 1 revisorsuppleant 
14. Eventuelt 
 
Alle valg og forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
Til vedtægtsændringer kræves altid at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Hvis et forslag til ændring 
af vedtægterne opnår almindeligt flertal, men ikke 2/3 dele, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger senere, med vedtægtsændringer som eneste punkt på dagsordenen.  
Opnår forslaget almindeligt flertal, er det vedtaget.  
Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted ved opslag på hjemmesiden og på opslagstavlen i hallen, samt ved 
annonce i Lokalavisen Egedal eller tilsvarende medie, med mindst 4 ugers varsel.  
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Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden, så det er denne i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  
Indkomne forslag bekendtgøres på hjemmesiden og i hallen senest tirsdagen en uge før generalforsamlingens 
afholdelse.  
Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.    
 
§7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af ÆiB’s 
medlemmer stiller skriftligt krav herom.  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles 
med mindst 14 dages varsel. 
 
§8 BESTYRELSEN  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen.  
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper blandt foreningens medlemmer til varetagelse af særlige opgaver.  
Bestyrelsen er ansvarlig for alle forhold, der omhandler afdelingen.  
Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling, for 2 år ad gangen. 
Formanden samt 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og kassereren samt 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan 
finde sted.  
Suppleanter til bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.  
Revisorerne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.  
Bestyrelsen konstituerer sig snarest med næstformand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen afholder af 
foreningens midler de nødvendige administrations- og repræsentations-udgifter under ansvar over for 
generalforsamlingen.  
Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt udsende disse til 
samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 
§9 AKTIVITETSGRUPPERNE  
Aktivitetsgrupperne udfører forskellige opgaver, men generelt for grupperne er at de: 
1. er ansvarlige, over for bestyrelsen, for de aktiviteter de udfører 
2. skal være selvsupplerende 
3. skal indstille til bestyrelsen hvilke uddannelser og kursusønsker de finder passende 
4. skal indstille til bestyrelsen hvilke materialer de finder passende  
5. skal indgå aftale med bestyrelsen om økonomien i arrangementerne. 
 
§10 FORMANDEN  
Formanden kan ikke samtidig være formand for en anden afdeling under EIF. 
Formanden er født medlem af EIF’s hovedbestyrelse og er stemmeberettiget på EIF’s repræsentantskabsmøde. 
Formanden repræsenterer afdelingen, indkalder til og leder bestyrelsesmøderne.  
 
§11 ÆiB’s OPLØSNING  
Afdelingen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer herfor.  
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgår til LSF’s børne- og/eller 
ungdomsafdelinger.  
 
 
Vedtægterne er vedtaget på medlemsmødet den 7. april 2000 
Ændring af vedtægterne vedtaget på medlemsmødet den 2. april 2002 
Ændring af vedtægterne er vedtaget på medlemsmødet den 4. april 2006 
Ændring af vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2010.  
Ændring af vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2014. 
Ændring af vedtægterne er foretaget af bestyrelsen da det kun er redaktionelle rettelser, 1. november 2015 
Ændring af vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 8, september 2021 
 


