
Vedtægter 
Vedtægter for Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 
Gældende pr. 19-3-2012 
 
 
§ 1 Navn, hjemsted og formål 
Sammenslutningens navn er “Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune” 
(SIG). 
 
Dens hjemsted er Gentofte Kommune. 
 
Dens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser overfor Gentofte kommune eller 
andre, hvis virke inden for kommunen har almindelig interesse for idrætten. 
 
 
§ 2 Sammenslutningens medlemmer 
Enhver i Gentofte kommune hjemmehørende idrætsforening, der er tilsluttet enten Danmarks 
Idræts-Forbund og/eller Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, optages som medlem efter 
begæring. 
 
Andre idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Gentofte kommune, og som opfylder 
betingelserne for at modtage tilskud efter folkeoplysningsloven, kan optages som medlem ved 
repræsentantskabets beslutning. 
 
 
§ 3 Repræsentantskabet 
Repræsentantskabet, der består af indtil 3 repræsentanter fra hver medlemsforening, er 
sammenslutningens højeste myndighed. 
 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i 2. halvdel af februar måned og indkaldes med 4 
ugers skriftligt varsel. 
 
Bestyrelsen udsender senest 8 dage forud for det ordinære repræsentantskabsmødes 
afholdelse årsberetning, revideret regnskab samt eventuelle forslag til behandling på 
repræsentantskabsmødet til medlemsforeningerne. 
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når mindst 10 medlemsforeninger skriftligt 
begærer det overfor bestyrelsen under angivelse af dagsorden, eller når bestyrelsen i øvrigt 
træffer beslutning herom. 
 
 
§ 4 Repræsentantskabsmøde 
På det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst foretages følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det afsluttede kalenderår til 

repræsentantskabets godkendelse 
4. Kassereren fremlægger forslag til budget for igangværende regnskabsår samt forslag til 

kontingent for samme år til godkendelse 



5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse: 

a. Formand (vælges i lige år) 
b. Kasserer (vælges i ulige år) 
c. Tre bestyrelsesmedlemmer (vælges i lige år) 
d. Tre bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år) 
Samtlige valg til bestyrelsen gælder for 2 år 

7. Valg af to revisorer for 1 år 
8. Eventuelt. 

 
 
§ 5 
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt med det personligt fremmødte antal stemmer. Hver 
forening har én stemme. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen 
i hænde senest 2. februar. 
 
 
§ 6 
Ændringer i sammenslutningens vedtægter kan kun foretages af et repræsentantskabsmøde, 
såfremt mindst halvdelen af medlemsforeningerne er til stede, og mindst 2/3 heraf stemmer for 
ændringerne. Er repræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt, skal sammenslutningen senest 
14 dage efter indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor ændringsforslag kan 
vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemsforeninger. 
 
I alle andre forhold træffes beslutninger med almindeligt flertal. 
 
I forhold, som angår de i § 2 nævnte landsidrætsforbund, udøves stemmeretten alene af de 
vedkommende forbund hørende foreninger. 
 
Der føres beslutningsprotokol ved repræsentantskabsmødet, og afskrift heraf samt referat af 
forhandlingerne på repræsentantskabsmødet udsendes til medlemsforeningerne snarest 
muligt efter mødets afholdelse. 
 
 
§ 7 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 8 medlemmer; formand, næstformand, kasserer, sekretær og 4 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af sammenslutningen. Den fastsætter selv sin 
forretningsorden og kan supplere sig ved vakance. 
 
Formanden og kassereren vælges ved direkte valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med 
næstformand og sekretær. 
 
Næstformanden fungerer ved formandens forfald. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg efter behov udpeget blandt sammenslutningens 
medlemsforeninger. 



 
Arbejdsudvalgets opgaver fastlægges i kommissorier, som udgør tillæg til bestyrelsens 
forretningsorden. 
 
Bestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt. Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde. 
 
 
§ 8 
Enhver person, der er medlem af en af sammenslutningens medlemsforeninger, er valgbar til 
bestyrelsen. Idrættens repræsentanter i Gentofte kommunes Folkeoplysningsudvalg kan være 
medlemmer af bestyrelsen. 
 
 
§ 9 
Bestyrelsen træffer i alle tilfælde, hvor disse vedtægter ikke måtte være udtømmende, 
sådanne afgørelser, som er nødvendige til varetagelse af sammenslutningens formål, alt 
under ansvar overfor repræsentantskabet. 
 
 
§ 10 Medlemmernes forpligtelser 
Kontingentet, der udgør et ensartet beløb pr. medlem, er forfaldent til betaling 1. april. 
 
Medlemmer i restance udover 2 måneder har ingen stemmeret. Ved restance ud over 3 
måneder betragtes medlemskabet for ophævet. 
 
Genoptagelse kan ske efter regler, der fastsættes af repræsentantskabet. 
 
 
§ 11 Udtræden 
En medlemsforening, som ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, ophører med 
at være medlem fra det tidspunkt, hvor forudsætningen ikke længere var opfyldt. 
 
 
 
§ 12 Opløsning 
Opløsning af sammenslutningen kan ske på et med dette som eneste punkt på dagsordenen 
indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet træffer herunder 
endelig afgørelse om, hvorledes der skal forholdes med formuen, der dog skal anvendes til 
gavn for idrætten i Gentofte Kommune. 
 
Vedtagelse af sammenslutningens ophævelse kan ske med 2/3 majoritet blandt de fremmødte 
medlemsforeninger. 
 
 
Således vedtaget 1. september 1975 med efterfølgende ændringer i 1981, 1983, 1984, 1986, 
1996, 2002, 2012. 
 


