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Vedtægter for Farre Kultur- og Idrætsforening 
 
§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Farre Kultur- og Idrætsforening, forkortet FKI 

Farre kultur og Idrætsforening er stiftet d. 24. februar 2009 ved sammenslutning af Farre Be-

boerforening, Farre Forsamlingshus og Røgen Farre Idræts Forening (RFIF).  

 Farre Kultur- og Idrætsforening er hjemmehørende i Sporup (8472) i Favrskov kommune. 

 

§ 2 Formål 
Stk. 1 

Farre Kultur- og Idrætsforening er en folkeoplysende forening, hvis formål er at styrke og ud-

vikle det sociale fællesskab i lokalsamfundet med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel 

for beboerne ved at arrangere kulturelle, folkeoplysende og sociale arrangementer. 

 

Stk. 2 

Foreningen har ligeledes til formål at støtte og udbygge interessen for idræt i lokalsamfundet. 

 

Stk. 3 

Foreningen har desuden til formål at udvikle og drive samlingssteder til gavn for lokalsam-

fundets borgere. 

 

Stk. 4 

Foreningen er upolitisk men har til formål at varetage lokalsamfundets interesse overfor 

kommunale og andre myndigheder. 

 

§ 3 Medlemsforhold 

I foreningen kan optages alle, som anmoder herom og som betaler kontingent. Som medlem 

skal man overholde foreningens vedtægter. Hvis et medlem tilsidesætter disse vedtægter eller 

på anden måde handler i strid med foreningens interesse, kan bestyrelsen udelukke vedkom-

mende for en kortere eller længere periode.  

 

Restance med betaling af kontingent kan medføre at medlemmet slettes som medlem af for-

eningen. Afgørelsen træffes af den enkelte afdeling eller bestyrelsen. Såfremt en person, der er 
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slettet som medlem som følge af kontingentrestance, på ny søger optagelse som medlem, skal 

alle kontingentrestancer indbetales. 

  

§ 4 Foreningens organisation 
Foreningens organisation består af en bestyrelse med fire faste afdelinger; Kultur, Idræt, PR., 

bygninger og anlæg. De enkelte afdelinger er yderligere opdelt i underafdelinger. 

Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen samlet arbejder for foreningens formål. Bestyrelsen 

kan vælge at nedsætte grupper af medlemmer til at varetage mere konkrete opgaver som f.eks. 

Sommerfest, idræt, fællesspisninger og vedligeholdelsesopgaver. Bestyrelsen kan bemyndige 

disse grupper til at tage beslutninger indenfor deres område. Alle grupper har en fast kontakt-

person i bestyrelsen. Kontaktpersonen har ansvaret for at informere bestyrelsen om gruppens 

arbejde til bestyrelsesmøder. Det skal tilstræbes at kontaktpersonen deltager i gruppens arbej-

de. 

 

§ 5  Bestyrelse 
Bestyrelsen har ansvaret for foreningens samlede økonomiske virke samt for koordina- 

tion og fremme af foreningens fælles sociale, idrætslige og kulturelle virksomhed. 

  

Til bestyrelsen vælges 9 mindst 6 medlemmer direkte, som efterfølgende konstituerer sig med 

formand, næstformand, kasserer, og en repræsentant til hver afdeling kontaktperson til nedsat-

te grupper, dog mindst 2 til idrætsområdet. Endvidere er Landsbyrådsrepræsentanten født 

medlem af bestyrelsen uden stemmeret således at bestyrelsen har mindst 7 medlemmer. Besty-

relsesmøde skal afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer en afdeling finder 

det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne 

er til stede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mø-

dets afholdelse og dagsorden. Bestyrelsens vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal af 

de fremmødte. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. Bestyrelsen skal føre 

protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtigere begivenheder inden for for-

eningen. 

 

Afdelingernes Undergruppers budgetter og evt. budgetoverskridelser skal forelægges bestyrel-

sen til godkendelse. Gruppernes eventuelle overskud tilfalder foreningen. 
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Såfremt en afdeling kommer i økonomiske eller administrative vanskeligheder, skal bestyrel-

sen træde hjælpende til.  

 

Oprettelse eller nedlæggelse af en underafdeling skal ske ved godkendelse i bestyrelsen og 

kan indføres i vedtægterne uden vedtægtsændringers almindelige betingelser, jf. § 13. Opret-

telse eller nedlæggelse af en fast afdeling kan imidlertid kun ske på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. 

 

 

 

§ 6 Afdelinger 

 Afdelingerne har eget regnskab og afdelinger har pligt til at føre fortegnelse over medlemmer. 

 

Afdelingerne udfærdiger budgetter, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. En afdeling 

kan ikke foretage økonomiske dispositioner, der indebærer risiko for budgetoverskri-

delser, som ikke på forhånd er godkendt af bestyrelsen. 

 

Årets evt. overskud godskrives foreningen. 
 
Der er rapporteringspligt fra afdelingerne til bestyrelsen, og som hovedregel i forbin-
delse med bestyrelsesmøder. 

 

  

§ 7 Generalforsamling 
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes  

hvert år inden 1. april. 

 

 Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de medier FKI normalvis bruger. 

Der indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i lokalavis.  

 

 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling. 
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Evt. forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 8 

dage før generalforsamlingen. 

 

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

   1. Valg af dirigent 

   2. Valg af referent 

   3. Bestyrelsens årsberetning 

   4. Beretning fra faste afdelinger 

   5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

   5. Fremlæggelse af budget og kontingent fastsættelse 

   6. Indkomne forslag 

   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

   8. Valg af suppleanter 

   9. Valg af revisor 

   10. Valg af revisor suppleanter 

   11. Eventuelt 

 

 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Mindst tre bestyrelsesmedlemmer 

vælges i lige årstal, og mindst tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal plus Landsby-

rådsrepræsentant. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. 

Dette møde skal være afholdt senest en måned efter generalforsamlingen. På generalforsam-

lingen vælges endvidere minimum to 1 suppleanter samt 21 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Valg af suppleanter gælder for en et-årig periode. Hvert år er halvdelen af suppleanterne på 

valg. Når supleanter indtræder i bestyrelsen, overtager de valgperioden for den der udtræder. 

Suppleanter kan kun indtræde for bestyrelsesmedlemmer, der er valgt samme år som dem 

selv.  

 

Der vælges 21 revisorer hvert år, der ikke må være medlem af bestyrelsen eller formand for en 

afdeling. Revisorernes funktionstid er 21 år, og på hver generalforsamling vælges 1 revisor, 

således at de skiftevis er på valg. På generalforsamlingen vælges for 1 år en revisorsuppleant.  
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Valgberettiget er alle stemmeberettigede over 18 år.  

 

Valg af ikke tilstedeværende medlem til bestyrelsen kan foretages, når vedkommende er lov-

ligt forhindret og har givet skriftligt tilsagn. 

 

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 14 år, og som har været medlem af forenin-

gen i mindst 3 måneder efter kontingentbetaling og ikke står i kontingentrestance ud over det 

kvartal, hvori generalforsamlingen holdes. Endvidere har forældre til børn, der er medlem af 

en af Farre Kultur- og Idrætsforenings afdelinger aktiviteter, taleret og én stemme pr. foræl-

drepar uanset børnetal, såfremt ingen af forældrene i forvejen er tale- og stemmeberettiget. 

 

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jf. dog § 13 og 14. Af-

stemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot ét 

medlem forlanger det. 

 

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 

antal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer eller foreningens opløsning (jf. § 13 og 14). 

 

 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 8.  Afdelingssårsmøder 
 Ordinært afdelingsårsmøde afholdes i de enkelte afdelinger umiddelbart inden generalforsam-

lingen.  Dagsorden for afdelingsårsmøde skal som minimum indeholde: 

 1. Orientering om årets arbejde 

 2. Orientering om årets regnskab og budget 

 3. Det kommende års arbejde 

 4. Valg til Underafdelinger. 

 5. Evt. 

 

§ 9.  Ekstraordinær generalforsamling  
 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det eller 

ved skriftlig begæring herom fra mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer. 
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Begæring skal stiles skriftligt og begrundet til bestyrelsesformanden. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtaget begæring her-

om. 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ved ordinær generalforsamling, dog med an-

givelse af dagsorden – jf. § 7. 

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Med und-

tagelse af vedtægtsændringer eller foreningens ophør jf. § 13 og § 14. 

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jf. dog § 13 og § 14. Af-

stemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot ét 

medlem forlanger det. 

 

§ 10  Tegningsret 
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, byråd m. v. 

Foreningen tegnes normalt af et flertal af bestyrelsen. Til køb, salg og pantsætning af fast 

ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves underskrift af et flertal af bestyrelsen. 

 

Til foretagelse af den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura. Bestyrelse fører til-

syn med arbejdet i afdelingerne og kan om fornødent sætte en afdeling under administration. 

 

§ 11  Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår går fra d. 1. jan. til d. 31. dec. 

 

 Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og status og skal forelægges bestyrelsen forinden 

fremlæggelse på generalforsamling. 

 

Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne til revision forinden frem-

læggelse for bestyrelsen. 
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 Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at efterse foreningens regnskab og beholdning 

og kan foretage uanmeldt eftersyn.  

 

Offentlige tilskud søges af bestyrelsen. 

 

§ 12 Hæftelse 

For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene ved sin formue. 

 

§ 13  Vedtægtsændringer 
 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer 

er til stede ved generalforsamlingen, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 af de af-

givne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be-

slutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med oven-

nævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

 

 

§ 14 Foreningens ophævelse 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlem-
mer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forsla-
get. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue og ejendele uddeles og anvendes til al-
mennyttige formål i 8472 Sporup. Hvordan disse midler fordeles og anvendes skal besluttes på for-
eningens sidste generalforsamling. 
 

 


