Vedtægter for
"AARHUS IDRÆTSFORENING AF 1900" orienteringsafdelingen.
I daglig tale 1900-ORIENTERING.
Paragraf 1. Afdelingens formål.
Afdelingens formål er at give dens medlemmer lejlighed til at dyrke orienteringsidræt. Herunder
skiorientering.
Paragraf 2. Optagelse af medlemmer.
Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der fremsætter ønske herom. Optagelse af
umyndige medlemmer kræver samtykke af forældre eller værge. Bestyrelsen kan nægte optagelse. Såfremt
dette sker, kan den pågældende forlange sagen forelagt hovedledelsen til afgørelse.
Paragraf 3. Kontingent.
Afdelingens kontingent fastsættes for et år ad gangen på afdelingens ordinære generalforsamling. Det
fastsatte kontingent gælder fra 1/7 i indeværende år til 30/6 i det følgende år.
Paragraf 4. Udmeldelse og eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og at den
pågældende har betalt kontingent frem til den dag udmeldelsen kan finde sted.
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende, der
ikke igen kan optages som medlem, før restancen er betalt.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der ved sin personlige optræden eller ved at bryde
afdelingens love, skader afdelingens omdømme. Enhver eksklusion kan ankes til hovedledelsen.
Paragraf 5. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger Hovedafdelingens Love foreskriver, den højeste
myndighed i alle afdelingens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest 14
dage før Hovedafdelingens ordinære repræsentantskabsmøde, indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, eller ved opslag i afdelingens lokaler. Forslag,
der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan fremsættes af ethvert medlem og skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på
dagsordenen.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Paragraf 6. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Paragraf 7. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamling ledes af dirigenten og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Undtaget dog
vedtægtsændringer jævnfør paragraf 13.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåde, dog skal der, såfremt mindst 3 stemmeberettigede medlemmer
forlanger det, være skriftlig afstemning og valg.
Generalforsamlingens beslutninger skrives ned og meddeles hovedledelsen sammen med et revideret
regnskab snarest muligt efter generalforsamlingen.
Paragraf 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af afdelingens bestyrelse og skal indkaldes, når
mindst 10 af afdelingens medlemmer stiller skriftligt krav herom over for afdelingens bestyrelse med
angivelse af dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes, senest en måned efter begæringen er fremsat
over for afdelingens bestyrelse med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse og
bekendtgørelse af dagsorden som ved ordinær generalforsamling.
Paragraf 9. Bestyrelsen
Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. Bestyrelsen består af
formand, kasserer og sekretær plus evt. yderligere op til 3 andre medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde
sted. Formand og kasserer vælges særskilt, således at de skiftevis er på valg. Formanden i lige år,
kassereren i ulige år. Hvis der på generalforsamlingen ikke kan vælges en formand, kan afdelingen – hvis
den øvrige bestyrelse og generalforsamlingen er indforstået hermed – vælge at fungere med en kollektiv
bestyrelse, indtil næste generalforsamling.
Der kan vælges en suppleant for et år ad gangen.
Paragraf 10. Konstituering og tegningsret
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Afdelingen tegnes af bestyrelsen i forening. Der kan meddeles prokura.
Paragraf 11. Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år samt status til revisor.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisors påtegning.
Valg af revisor sker i henhold til paragraf 6.
Paragraf 12. Hovedafdelingens fællesbestyrelse
Formanden er automatisk medlem af Hovedafdelingens Fællesbestyrelse. Såfremt der ikke er valgt nogen
formand skal bestyrelsen som minimum vælge en repræsentant blandt bestyrelsen til Hovedafdelingens
Fællesbestyrelse. Øvrige repræsentanter kan vælges af bestyrelsen blandt afdelingens medlemmer.
Paragraf 13. Vedtægtsændringer
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver lovlig indvarslet generalforsamling, dog kun hvis 2/3 af
de fremmødte stemmer for. Afdelingen kan kun nedlægges ved en beslutning taget af Hovedafdelingens
repræsentantskab, jfr. Hovedafdelingens Love paragraf 3 stk. 2.

Paragraf 14. Fortolkning
Opstår der tvivl om disse loves fortolkning, afgøres spørgsmålet alene af Fællesbestyrelsen for "Aarhus
Idrætsforening af 1900".
Paragraf 15. Hovedafdelingens Love
Hovedafdelingens Love er direkte gældende i afdelingen.
Således enstemmigt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. april 1982.
Paragraf 2 revideret på generalforsamling 17. februar 2009.
Paragraf 9 revideret på generalforsamling 23. februar 2016.
Paragraf 9, 10 og 12 revideret på ekstraordinær generalforsamling 7. juni 2016.
Paragraf 10 revideret på generalforsamling 19. februar 2019.

