
Forslag til ændring af Karlslunde Idræts Forenings vedtægter 
 

Hovedgeneralforsamlingen 28. februar 2012. 

§ 3  -  afsnit 1: 

KIF består af følgende afdelinger: 

______________________________________________ 

§ 4  -  tilføjelse efter sidste afsnit 

 

 

______________________________________________ 

§ 5  -  afsnit 2: 

...KIF`s formand, kasserer samt 2 repræsentanter fra 

Greve Byråd. 

______________________________________________ 

§ 5  -  afsnit 4: 

Ejendomsudvalgets sekretær vælges blandt udvalgets 

medlemmer. 

______________________________________________ 

§ 5  -  afsnit 5: 

Ejendomsudvalgets Forretningsudvalg består af formand, 

kasserer og sekretær. 

______________________________________________ 

§ 12  - afsnit 2:   

Hovedbestyrelsens Forretningsudvalg består af KIF`s  

Formand, Næstformand/sekretær og kasserer. 

 

______________________________________________ 

§ 14  -  afsnit 1: 

…..KIF`s medlemmer en næstformand der tillige kan   

fungere som sekretær. 

Ændres til: 

KIF består af Motionscenter samt følgende afdelinger: 

_______________________________________________ 

Tilføjelse: 

Som medlemmer af afdelingsbestyrelser kan ikke  vælges 

personer fra samme husstand til henholdsvis                 

afdelingsformand og afdelingskasserer. For valg til           

formands– eller kassererposten kræves ren straffeattest. 

_______________________________________________ 

Sidste sætning udgår: 

samt 2 repræsentanter fra Greve Byråd.  

 

_______________________________________________ 

Ændres til: 

Ejendomsudvalgets Næstformand vælges blandt          

udvalgets medlemmer. 

_______________________________________________ 

Ændres til: 

Ejendomsudvalgets Formand og Næstformand er medlem 

i Forretningsudvalget for Karlslunde Idræts Forening. 

_______________________________________________ 

Ændres til: 

Forretningsudvalget for Karlslunde Idræts Forening består 

af KIF`s Formand, Næstformand og kasserer, samt       

Ejendomsudvalgets Formand og Næstformand. 

_______________________________________________ 

Sidste sætning udgår: 

…...der tillige kan fungere som sekretær 

Nuværende. Nyt 



§ 14  -  afsnit 4: 

Ved kassererens forfald udpeger hovedbestyrelsen        

</personame> en stedfortræder i eller udenfor           

hovedbestyrelsen 

 

______________________________________________ 

§ 19  -  afsnit 1: 

… dagsorden med mindst 14 dage varsel i klubbladet, 
såfremt et sådan findes, eller ved avertering i en         
lokalavis. 

 

______________________________________________ 

§ 23  -  afsnit 6: 

er ethvert medlem, der er fyldt 14 år. 

Ændres til: 

Ved kassererens forfald udpeger hovedbestyrelsen          

en stedfortræder i eller udenfor hovedbestyrelsen. 

</personame>  udgår 
 

_______________________________________________ 

Ændres til: 

… dagsorden med mindst 14 dages varsel på KIF`s      

hjemmeside, opslag i Karlslundehallerne samt                

lokaler på Strandskolen og Karlslunde Skole hvor KIF`s 

afdelinger har aktiviteter. 

_______________________________________________  

Tilføjelse: 

er ethvert medlem, der er fyldt 14 år og ikke er i           

kontingentrestance. 

Nuværende. Nyt 

Ovenstående ændringer af vedtægterne er godkendt på Hovedgeneralforsamlingen 28. februar 2012 


