
Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF  

§1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen 
er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere måtte komme til.  

§2: HLIF’s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.  

§3: Som medlem kan optages enhver der vil indordne sig under foreningens love samt politikker.  

§4: Foreningen udfører en aktiv pædofili- og samværspolitik. Alle bestyrelsesmedlemmer, 
udvalgsmedlemmer, trænere, ledere samt andre der måtte have deres tilgang i foreningen, testes via 
børneattest hos rigspolitiet.  

§5: Det er bestyrelsens opgave løbende at tilse og udvikle foreningens strategier og målsætninger, 
herunder en gang årligt at udarbejde en handlings-, økonomi- og aktivitetsplan. Endvidere er det 
bestyrelsens opgave at tilse, at foreningens politikker, budgetter og målsætninger på alle niveauer – i det 
daglige – efterleves.  

§6: Bestyrelsen er berettiget til og ansvarlig for at videregive rette information til klubbens medlemmer.  

§7: Et bestyrelsesmedlem har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til klubbens interesser gør det 
nødvendigt. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.  

§8: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller 
næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

§9: Såfremt et medlem krænker foreningens love eller nedsætter dens omdømme, har bestyrelsen ret til at 
udelukke ved- kommende af foreningen. Et af bestyrelsen udelukket medlem kan indanke sagen for den 
næstfølgende generalforsam- ling og kræve dennes afgørelse.  

§10: Personer med følgende forudsætninger har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen: 1) Tidligere 
medlemmer af bestyrelsen 
2) Nuværende og tidligere medlemmer af HLIF 
3) Ulønnede ungdomstrænere  

4) Andre der har deres gang og er tilknyttet HLIF 
5) Eventuelle tvivlsspørgsmål om stemmeret eller valgbarhed afgøres suverænt af siddende bestyrelse.  

§11: Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer og konstituerer sig selv.  

§12: I lige år vælges 2 medlemmer, og i ulige år vælges 1 medlem. Hvert år vælges 2 suppleanter. Hvis 
formand eller kasserer nedlægger deres mandat i utide, eller mere end 1 medlem forlader bestyrelsen i 
utide, skal der indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling (§20).  

§13: Valg af bestyrelse samt lovændringer skal foretages skriftligt. Andre afstemninger kan foregå ved 
håndsoprækning, men skal være skriftlige, hvis der stilles krav derom.  



§14: Udvalg vælges for at varetage de forskellige grene af foreningens arbejde og skal bestå af mindst 3 
personer. Ved sæsonstart afholdes der et opstartsmøde, hvor den idrætsansvarlige fra bestyrelsen, 
forældre og trænere vil være at deltage, hvorved udvalget bliver valgt og præciseret.  

§15: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Formand og kasserer har tegningsret for klubben. 
Regnskab skal revi- deres årligt. Regnskabsår 1.8 - 30.7. Der vælges 2 bilagskontrollanter i ulige år.  

§16: Generalforsamlingen vedtager hvert år i oktober/november kontingent for næste regnskabsår efter 
det aflagte regn- skab. Dog har bestyrelsen beføjelse til at lave kampagne priser/tilbud uden 
generalforsamling i de enkelte sportsgrene, eks. ved opstart/og nye tiltag.  

§17: Generalforsamling skal afholdes hvert år i oktober/november. Indkaldelse skal ske ved annoncering 
mindst 12 dage før i den lokale dagspresse. Forslag om lovændringer skal være formanden i hænde senest 
7 dage før generalforsamlingen.  

§18: Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formand og udvalgsformænd aflægger beretning 
3. Kasserer aflægger regnskab 
4. Kontingent 
5. Indkomne lovforslag 
6. Indkomne forslag 
7. Valg til bestyrelse 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af bilagskontrollanter (ulige år) 
10. Valg af en repræsentant til Laurbjerghallens repræsentantskab 11. Eventuelt  

§19: Lovændringer kan foretages ved enhver generalforsamling, når mindst 12 stemmeberettigede 
medlemmer er mødt, og når ændringsforslaget er formanden rettidigt i hænde (§17).  

§20: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 20% af klubbens valgbare 
medlemmer, skriftligt og motiveret, fremsender begæring derom.  

§21: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes som ordinær generalforsamling, og begæring skal 
efterkommes senest 4 uger efter dennes indsendelse. Dagsorden må kun indeholde de sager der er årsag til 
indkaldelse. Ekstraordinær gene- ralforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 12 stemmeberettigede 
medlemmer er tilstede.  

§22: Til foreningens ophævelse kræves mindst 3⁄4 af stemmerne på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum og mindst 12 stemmeberettigede medlemmer skal 
være mødt hver gang.  

§23: Ved foreningens ophør skal eventuel gæld afvikles efter generalforsamlingens bestemmelser, og en 
eventuel formue skal uddeles til almennyttige formål i Favrskov Kommune efter generalforsamlingens 
bestemmelser. Revideret: 20. nov. 1976, 29. nov. 1977, 4. nov. 1982, 6. nov. 1989, 4. nov. 1993, 6. nov. 
1996, 28. okt. 1997, 
2. nov. 1999, 31. okt. 2000, 29. okt. 2002, 8. nov. 2005, 21. nov. 2006, 25. nov. 2010 og 27. nov. 2013. 05. 
okt. 2016.  


