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§1 Foreningens navn og hjemsted 
Stk. 1 Foreningens navn er: 

St. Lyngby Idrætsforening 24. kreds 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Ll. Lyngby Sogn, Skævinge, 

Hillerød kommune 

Stk. 3 Foreningen er tilsluttet Frederiksborg Amt og 

Frederiksborg Amts Skytter, og er medlem af Dansk 

Idrætsforbund 

§2 Foreningens formål 
Stk. 1 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt 

virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets 

sundhed og trivsel. 

§3 Medlemmers opdeling og rettigheder  
(A) Aktive, (B) Passive, (C) Støtte, (D) Æresmedlemmer 

Stk. 1 A. Aktive 

Enhver person kan optages som aktivt medlem af en 

eller flere afdelinger. Anmodning om optagelse rettes 

til de respektive afdelingsbestyrelser. 

Aktivt medlemskab giver stemmeret i den/de 

respektive afdelings generalforsamlinger samt ved 

hovedgeneralforsamlingen. 

Stk. 2 B. Passive 

Passive medlemmer optages ved henvendelse til de 

respektive afdelingsbestyrelser.  

Et passivt medlem har stemmeret i den/de respektive 



 

3 
 

afdelings generalforsamlinger, samt ved 

hovedgeneralforsamlingen, efter 1 års passivt 

medlemskab eller ved direkte overgang fra aktivt 

medlemskab. 

Stk. 3 C. Støtte 

Støttemedlemmer optages ved henvendelse til 

hovedbestyrelsen. 

Støttemedlemmer har ikke og kan ikke opnå 

stemmeret. 

Stk. 4 D. Æresmedlemmer 

Som sådanne, kan hovedbestyrelsen udnævne 

medlemmer, der gennem lang tids virke eller på anden 

måde, har gjort sig fortjent til denne udmærkelse. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie. De har samme 

rettigheder som aktive medlemmer og kan tillige 

vederlagsfrit deltage i de af foreningen arrangerede 

festligheder. 

Et, af foreningen udleveret, hæderstegn er 

foreningens ejendom, og skal tilbageleveres når 

vedkommende og dennes ægtefælle er døde. 

Stk. 5 Udmærkelsestegn 

Hovedbestyrelsen kan lade fremstille 

udmærkelsestegn, der kan tildeles medlemmer, der 

har gjort sig fortjent hertil ved arbejde for foreningen 

eller ved sportslig præstation. 

Indstilling til udmærkelsestegn sker fra den 

pågældende afdelingsbestyrelse til hovedbestyrelsen, 

som træffer den endelige afgørelse. 



 

4 
 

Stk. 6 Ansvar og forpligtelser 

Foreningens medlemmer har ingen økonomisk 

forpligtelse overfor foreningen udover kontingent 

forpligtelsen. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af 

foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 

indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene 

hæfter med sin formue. 

Foreningen påtager sig ikke ansvar for medlemmer 

under udøvelse af idræt eller ved anden aktivitet i 

foreningens regi. 

En nægtelse af aktivt/passivt/støtte medlemskab 

behøver ikke begrundes, men kan indankes for 

hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig. 

Medlemskab tegnes for 1 år ad gangen. 

Kun hovedbestyrelsen har ret til, at lade fremstille og 

sælge foreningens logo/emblem. 

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, 

er foreningens bestyrelse forpligtet til at give 

orientering til politiet, eller om fornødent at 

tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter 

bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke 

længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til 

et våben. 

§4 Kontingent og restance 
Stk. 1 Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære 

hovedgeneralforsamling, der finder sted i februar 

måned. 
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Stk. 2 For aktive medlemmer betales derudover det 

kontingent, der fastsættes på de respektive 

generalforsamlinger. 

Stk. 3 Medlemmerne opdeles i:  

• Aktive seniormedlemmer 

• Aktive junior medlemmer 

• Passive medlemmer 

• Støttemedlemmer 

Stk. 4 Aktive medlemmer, der står i restance med mere end 

tre måneders kontingent, kan slettes af medlemslisten, 

og kan ikke optages påny, før restancen er betalt. 

Stk. 5 Hovedbestyrelsen kan give dispensation med hensyn 

til at betale kontingent. 

§5 Medlemsforpligtelser 
Stk. 1 Ethvert medlem ar forpligtet til at at overholde 

foreningens vedtægter samt de reglementer og 

forordninger, som er vedtaget af bestyrelsen. 

Stk. 2 Endvidere er et medlem forpligtet til at overholde alle 

love, forordninger og reglementer, som foreningen 

måtte blive underkastet af de specialforbund, eller 

organisationer, som hovedbestyrelsen måtte mene, at 

det er formålstjeneligt at være medlem af. 

Stk. 3 Det er endvidere medlemmernes pligt ved øvelser og 

stævner, at adlyde de ledere, der er udpeget /ansat af 

afdelingerne, hovedbestyrelsen, specialforbund eller 

organisationer samt iøvrigt, når foreningen 



 

6 
 

repræsenteres, at bevare en nobel og sømmelig 

optræden. 

Stk. 4 Overtrædelse af nærværende paragraf kan medføre 

karantæne eller udelukkelse af foreningen. Et sådant 

ekskluderet medlem  skal have skriftlig meddelelse om 

eksklusion og har derefter ret til at møde ved 

førstkomne generalforsamling for at forsvare sin sag. 

Stk. 5 Et udelukket medlem kan kun optages i foreningen 

igen, såfremt et flertal i hovedbestyrelsen stemmer 

herfor. 

Stk. 6 I øvrigt gælder DGI og FAS’s love vedrørende afsnittet 

om uoverensstemmelser. 

Stk. 7 Politisk agitation må ikke under nogen form finde sted 

indenfor foreningen. 

§6 Valg til afdelingsbestyrelserne 
Stk. 1 Til at lede afdelingerne vælger hver idrætsgren 

indenfor foreningen en afdelingsbestyrelse, som skal 

bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst tre 

personer. 

Stk.2 Valgene gælder for to år ad gangen, således at en over 

halvdelen afgår på lige år, og en under halvdelen afgår 

på ulige år. 

Stk. 3 Genvalg kan finde sted for alles vedkommende. 

Stk. 4 Medlemmer, som ikke er tilstede, kan ikke vælges 

uden samtykke. 
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§7 Afdelingsbestyrelserne 
Stk. 1 Afdelingernes bestyrelse afgør hver for sin idrætsgren 

vedkommende alle spørgsmål vedrørende den daglige 

ledelse. 

Stk. 2 Alle afgørelser indenfor afdelingsbestyrelsen afgøres 

ved simpelt stemmeflertal. 

Stk. 3 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 4 En afdelingsbestyrelse er beslutningsdygtig såfremt 

halvdelen af dens medlemmer er tilstede inkl. formand  

eller i dennes fravær, næstformand. 

Stk. 5 Afdelingsbestyrelsen fører protokol, hvor alle 

forhandlingsemner og vedtagelser på møderne 

indføres. Protokollen underskrives af de fremmødte 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 6 Afdelingsbestyrelsen fører en nøjagtig medlemsliste. 

Stk. 7 Afdelingsbestyrelsen opkræver kontingent af 

afdelingens medlemmer for den enkelte aktivitet. 

Stk. 8 Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at fremlægge 

bestyrelsens forhandlingsprotokol for 

hovedbestyrelsen, samt i øvrigt at fremkomme med de 

oplysninger, der måtte ønskes af afdelingens arbejde. 

Stk. 9 Afdelingerne må ikke, uden hovedbestyrelsens 

godkendelse, arrangere stævner, fester, 

arrangementer eller lignende. 
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Stk. 10 Formændene fra de enkelte afdelingsbestyrelser 

tiltræder, som nævnt i §9. I tilfælde af formandens 

forfald, udpeges en stedfortræder over 18 år. 

Stk. 11 Afdelingerne er pligtige til, ved alle Hovedforeningens 

arrangementer, at stille medlemmer til rådighed. 

Stk. 12 Der føres selvstændigt regnskab. 

Stk. 13 Hovedforeningens formand og næstformand har ret til 

at overvære afdelingens bestyrelsesmøder, men har 

ikke tale- og stemmeret. 

§8 Afdelingsgeneralforsamlingerne 
Stk. 1 Hvert år inden den 1. februar afholder hver afdeling 

sin generalforsamling. 

Såfremt det ikke er muligt at afholde ordinære eller 

ekstraordinære generalforsamlinger med fysisk 

fremmøde, kan hovedbestyrelsen ekstraordinært 

beslutte at afholde generalforsamlinger virtuelt.  

Link vil i så fald blive delt via hjemmeside og sociale 

medier. 

Stk. 2 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Afdelingsformand aflægger beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Budget og afdelingens planer fremover 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af medlemskontingent i afdelingen 

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

8. Eventuelt 
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Stk. 3 Afdelingsgeneralforsamlingerne indvarsles som 

hovedgeneralforsamlingen (se §12). 

Stk. 4 Afdelingsbestyrelsen vælges ved relativt stemmeflertal 

og konstituerer sig selv. 

Stk. 5 Hovedbestyrelsens medlemmer har ret til at overvære 

afdelingsgeneralforsamlingerne og har taleret men 

ikke stemmeret. 

Stk. 6 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes når 

afdelingsbestyrelsen, hovedbestyrelsen eller ¼ af 

afdelingens medlemmer fremsætter skriftlig begæring 

herom til afdelingsbestyrelsen, bilagt dagsorden og en 

motiveret fremstilling af forhandlingsemnet. 

Stk. 7 Alle generalforsamlinger ledes af den valgte dirigent 

og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal 

medlemmer. 

Stk. 8 Simpelt fletal blandt de afgivne stemmer er 

tilstrækkeligt til vedtagelse af almindelige forslag. 

Stk. 9 Skriftlig afstemning foretages, hvis blot ét af de 

stemmeberettigede medlemmer forlanger det. I 

modsat fald, sker afstemning ved håndsoprækning. 

Stk. 10 Eventuelle forslag fremsendes til 

hovedgeneralforsamlingen(se §12). 

Stk. 11 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 12 Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og 

har gyldigt aktivt medlemskort, eller har været passivt 

medlem i mere end et år. 
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Stk. 13 Forældre eller værge til børn under 14 år kan ligeledes 

stemme, ifald gyldigt medlemskort kan fremvises.  

Kun én stemme, uanset børneantal. 

Stk. 14 Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år og har 

gyldigt aktivt medlemskort, eller har været passivt 

medlem i mere end et år. 

Stk. 15 Der føres protokol over vedtagne beslutninger og 

denne underskrives af dirigenten og afdelingens 

formand. 

§9 Valg til hovedbestyrelsen 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen består af: 

• Formand (valgt på hovedgeneralforsamlingen) 

• Næstformand (valgt på 

hovedgeneralforsamlingen) 

• Kasserer (valgt på hovedgeneralforsamlingen) 

• Sekretær (valgt på hovedgeneralforsamlingen) 

• Afdelingsformænd 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen vælges på følgende måde: Formand, 

næstformand, kasserer og sekretær vælges særskilt 

ved simpelt stemmeflertal på 

hovedgeneralforsamlingen. 

Stk. 3 Valget sker for 2 år ad gangen, således at formand og 

sekretær afgår på ulige årstal, og næstformand og 

kasserer afgår på lige årstal. 

Stk. 4 For formand, næstformand, kasserer og sekretær 

vælges to suppleanter. Samtidig vælges to revisorer, 
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en revisorsuppleant, to fanebærere og to 

fanebærersuppleanter. 

Stk. 5 Revisorer og fanebærere vælges for to år ad gangen og 

afgår skiftevis hvert andet år. 

Stk. 6 Hovedbestyrelsessuppleanter, revisorsuppleanter, og 

fanebærersuppleanter vælges for et år ad gangen. 

Stk. 7 Genvalg kan finde sted. 

Stk. 8 Valgbar er ethvert stemmeberettiget myndigt medlem. 

Stk. 9 Medlemmer, som ikke er til stede, kan ikke vælges 

uden samtykke. 

Stk. 10 Formanden og næstformanden kan ikke være medlem 

af afdelingsbestyrelserne. 

Stk. 11 Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke være medlem 

af hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse. 

§10 Hovedbestyrelsen 
Stk. 1 Hovedbestyrelse, eller udvalg nedsat af denne, skal 

forestå alle samlede foreningsarrangementer. 

Stk. 2 Formanden sammenkalder til Hovedbestyrelsesmøde, 

så ofte denne finder det fornødent, eller når to 

Hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det. 

Der kan også fastsættes faste mødedage. 

Stk. 3 Formanden leder forhandlingerne ved møderne, 

modtager foreningens korrespondance og foranstalter 

den, ekspederet ved sekretærens hjælp. 
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Endvidere træffer denne om fornødent en afgørelse i 

påkommende tilfælde. 

Formanden sørger for, at 

Hovedbestyrelsesmedlemmerne (med 

afdelingsformændene), æresmedlemmer, fanebærere, 

revisorer, og fungerende udvalgsmedlemmer 

modtager vederlagsfrit medlemskort i perioden. Dette 

sikrer dem samme rettigheder som aktive medlemmer 

i foreningen. 

Stk. 4 Næstformanden arbejder nært sammen med 

formanden og aflaster denne i gensidig forståelse. Ved 

formandens forfald, indtræder næstformanden i 

dennes sted med alle rettigheder og pligter. 

Stk. 5 Kassereren lader kontingentet opkræve hos 

støttemedlemmerne, fører foreningens regnskab  og 

foretager de nødvendige udbetalinger. 

Stk. 6 Medlemsåret og regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 7 Sekretæren fører forhandlingsprotokol, hvor 

forhandlingsemner og vedtagelser indføres fra 

Hovedbestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m. , 

besørger i forbindelse med formanden foreningens 

korrespondance, samt fører medlemskartotek over 

samtlige medlemmer. 

Stk. 8 Foreningen tegnes ved formanden og kassereren. 

Stk. 9 Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 
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Stk. 10 Afdelingsformændene skal i tilfælde af forfald lade sig 

repræsentere af et andet medlem af 

afdelingsbestyrelsen, med samme beføjelser. 

Stk. 11 Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af dens medlemmer er til stede, inkl 

formand eller i dennes fravær, næstformand. 

Ved stemmlighed i hovedbestyrelsen er formandens 

stemme afgørende. 

Stk. 12 Hovedbestyrelsen er i alle tilfælde ansvarlig overfor 

hovedgeneralforsamlingen. 

§11 Hovedgeneralforsamling 
Stk. 1 Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i 

februar måned efter hovedbestyrelsens nærmere 

bestemmelser. 

Såfremt det ikke er muligt at afholde ordinære el. 

ekstraordinære generalforsamlinger med fysisk 

fremmøde, kan hovedbestyrelsen ekstraordinært 

beslutte at afholde generalforsamlinger virtuelt. Link 

vil i så fald blive delt via hjemmeside og/eller sociale 

medier. 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 

hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller når 25 

medlemmer, eller en enig afdelingsbestyrelse skriftligt 

fremsætter begæring herom til hovedbestyrelsen, 

bilagt dagsorden og en motiveret fremstilling af 

behandlingsemnet. 



 

14 
 

Stk. 3 Sådanne ekstraordinære hovedgeneralforsamlinger 

skal afholdes senest fire uger efter begæringens 

fremkomst. 

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 

mindst indeholde følgende: 

• Valg af dirigent 

• Formandens beretning 

• Afdelingsformændenes beretning 

• Det reviderede regnskab fremlægges 

• Budget og foreningens planer fremover 

• Indkomne forslag 

• Fastsættelse af medlemskontingent 

• Valg  

o Formand (vælges på ulige år) 

o Næstformand (vælges på lige år) 

o Kasserer (vælges på lige år) 

o Sekretær (vælges på ulige år) 

o Fanebærer 1 (vælges på lige år) 

o Fanebærer 2 (vælges på ulige år) 

o Revisor 1 (vælges på lige år) 

o Revisor 2 (vælges på ulige år) 

o Bestyrelsessuppleant (vælges for et år ad 

gangen) 

o Kasserersuppleant (vælges for et år ad gangen) 

o Revisorsuppleant (vælges for et år ad gangen) 

o Fanebærersuppleant (vælges for et år ad 

gangen) 

• Eventuelt 
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Stk. 5 Hovedgeneralforsamlingen indvarsles med 8 dages 

varsel i de lokale dag- eller ugeblade, eller alternativt 

via Idrætsforeningens hjemmeside og sociale medier 

(eks. Idrætsforeningens konti på FaceBook og 

Instagram, el. lign.) med 14 dages varsel.  

Dog kan hovedgeneralforsamlingen indvarsles ved 

skriftlig meddelelse til medlemmerne. 

Stk. 6 Forslag fra medlemmerne må – for at de kan optages 

på dagsordenen for den ordinære 

hovedgeneralforsamling – være indgivet skriftligt til 

formanden senest fire dage før. 

Stk. 7 Alle hovedgeneralforsamlinger ledes af den valgte 

dirigent og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte 

antal medlemmer. 

Stk. 8 Simpelt stemmeflertal er tilstrækkeligt til vedtagelse af 

almindelige forslag, men der kræves 2/3 stemmeflertal 

af de fremmødte stemmer for at vedtage 

lovændringer. 

Stk. 9 Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed. Den alene kan give og forandre love. 

Stk. 10 Eventuelle lovændringsforslag skal indsendes skriftligt 

senest 14 dage før hovedgeneralforsamlingen, og 

hovedbestyrelsen offentliggør samtidig med 

indvarslingen til hovedgeneralforsamlingen, at der er 

indkommet forslag til ændring af lovene. 
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Stk. 11 Skriftlig afstemning foretages, hvis blot ét af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger 

det. 

Stk. 12 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 13 Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og 

har gyldigt aktivt medlemskort. 

Stk. 14 Der føres protokol, der skrives under af dirigent og 

formand. 

§12 Foreningens økonomiske forhold 
Stk. 1 Hovedbestyrelsen må ikke uden 

hovedgeneralforsamlingens samtykke foretage køb og 

salg af fast ejendom, eller foretage forpligtelser 

hvorved sådanne behæftes. 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen er i alle tilfælde ansvarlig overfor 

hovedgeneralforsamlingen. 

Stk. 3 Afdelingens midler, såsom kontante beholdninger, 

grunde, bygninger, rekvisitter m.v. tilhører foreningen. 

Afdelingerne kan ikke ved skøde, købekontrakt, 

gavebrev eller lignende overdrage eller bortskænke 

midler med bindende restvirkning for foreningen. 

Stk. 4 Sådanne transaktioner kan alene foretages af 

hovedbestyrelsen efter forud vedtagen 

hovedgeneralforsamlingsbeslutning. 

Stk. 5 Ligeledes er afdelingerne ude af stand til at foretage 

grundopkøb, lade opføre bygninger eller båndlægge 

kapitaler uden hovedbestyrelsens samtykke. 
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§13 Foreningens opløsning 
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses ved to på hinanden – i 

dette øjemed indkaldte ekstraordinære 

generalforsamlinger, begge med 5/6 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmers stemmer for at 

vedtage foreningens ophævelse.  

Stk. 2 I tilfælde af foreningens ophævelse, tager 

generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af 

foreningens midler og ejendele, der i alle tilfælde skal 

anvendes til idrættens fremme, primært i Ll. Lyngby 

Sogn. 

§14 Tvivlstilfælde 
Stk. 1 I tvivlstilfælde skal man rette sig efter DGI og FAS’ love. 

Stk. 2 Vedtægterne er vedtaget på den ordinære 

hovedgeneralforsamling onsdag d. 9. juni 2021. 

Alle tidligere love, vedtægter og tilføjelser ophæves 

hermed. 

 

Dirigent     Formand 

Elith Andersen    Peter Spanggaard 

 

 

 


