
Love for AU&I 

 

Paragraf 1. 

Foreningens navn er Allested Ungdoms- & Idrætsforening. Foreningen er stiftet den 7. december 

1937, og er hjemmehørende i Faaborg Midtfyn Kommune. 

 

Paragraf 2. 

Foreningens formål er ved idræt, at samle såvel unge som ældre og derved fremme et sundt og 

kammeratligt samvær. 

 

Paragraf 3. 

Foreningen er tilsluttet DGI Fyn samt DBU Fyn og er underkastet disse organisationers love. 

 

Paragraf 4. 

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, såfremt de vedkender sig foreningens love. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til dette. Det udelukkede medlem 

kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

 

Paragraf 5. 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år 

ad gangen, med 5 det ene år og 4 det efterfølgende.  Valgbar er ethvert aktivt medlem som er 

fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og 

sekretær. Bestyrelsen forpligter sig til at føre protokol over vedtagne beslutninger, samt 

opbevare denne i foreningens eje. 

 

 

 



Paragraf 6. 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen 

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 

nogen art. 

 

Paragraf 7. 

1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 

udgangen af Februar måned, og indkaldes ved annoncering i lokalavisen mindst 10 dage 

inden. 

2. På den ordinære generalforsamling behandles følgende : 

a. Valg af dirigent 

b. Aflæggelse af beretning 

c. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

d. Indkomne forslag 

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter 

Valg af revisorer 

f. Eventuelt 

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i 

hænde, senest 3 dage før. 

4. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, samt fremmødte forældre til 

AU&I- medlemmer under 18 år har stemmeret. Dog kun en stemme pr. fremmødet. 

5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog vil 

ændringer af disse love kræve, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede 

stemmer herfor. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages. 

6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 



Paragraf 8. 

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra 

bestyrelsen. 

 

 

Paragraf 9. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, 

eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom, med forslag til 

dagsorden.                                                                                                                                                   

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget 

af bestyrelsen, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

 

Paragraf 10. 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasseren, dog ved køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. Dog skal 

låntagning over 50.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. 

 

Paragraf 11. 

Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 – 31/12. 

 

Paragraf 12. 

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære 

generalforsamlinger stemmer herfor.                                                                                                  

Ophører foreningen tilfalder foreningens formue en eventuel ny forening i Allested-Vejle 

området, med samme formål, eller andet kulturelt formål i Allested-Vejle, efter 

generalforsamlingens vedtagelse. 
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