
Vedtægter for 

Idræts- og Fritidsunionen i Greve Kommune 

anno 2022

(stiftet den 17. december 2015) 

§ 1. Navn og hjemsted.

1.1 

1.2 

Foreningens navn er Idræts- og Fritidsunionen i Greve kommune; i det følgende benævnt 

Unionen. Unionen kan bruge forkortelsen IFU-Greve 

Foreningens hjemsted er Greve kommune. 

§ 2. Medlemmer

2.1 Alle godkendte folkeoplysende idræts- og fritidsforeninger i Greve Kommune er medlem af 

IFU-Greve, og medlemskabet er gratis. 

§ 3. Idræts- og Fritidsunionens formål er

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

at oprette og drive et Idræts- og Fritidssekretariat (IFS) til fremme af udvikling og betjening af 

det samlede idræts- og fritidsområde i Greve Kommune, 

at virke som bindeled mellem de godkendte idræts- og fritidsforeninger og Greve kommune, 

at virke til fremme for organiseret idræts- og fritidsaktiviteter i Greve kommune, og 

at medvirke til, at selvorganiserede motions- og fritidsaktiviteter i Greve kommune får 

mulighed for udfoldelsesmuligheder• 

§ 4. Samarbejdsaftale med Greve Kommune

4.1 

4.2 

Greve Kommune og IFU-Greve er enige om, at IFU-Greve opretter og driver et Idræts- og 

Fritidssekretariat (IFS) med de i§ 3 nævnte formål. 

Samarbejdsaftalen indeholder betingelserne for udbetaling af et tilskud fra Greve Kommune 

til IFU-Greve mod opfyldelse af nogle nærmere beskrevne opgaver og ved opfyldelse af de i 

samarbejdsaftalen opstillede vilkår vedrørende lokaler, medarbejdere, samarbejde, 

kontorhold, regnskab og tilsyn. 

1 



§ S. Repræsentantskabet

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

Repræsentantskabet er unionens højeste myndighed. 

Repræsentantskabet består af de til enhver tid valgte medlemmer af hhv. Idrætsrådet og 

Fritidsrådet i Greve Kommune, som alle har stemmeret. 

Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget i Greve Kommune kan deltage i repræsentant

skabets møder med taleret. 

Repræsentantskabet sammensætter for 4 år (samme periode som Byrådet er valgt) en 

bestyrelse, som består af formand/næstformand for hhv. Idrætsrådet og Fritidsrådet. 

Formanden for KFU er fast medlem af bestyrelsen. Formanden refererer dog alene til Kultur

& Fritidsudvalget. 

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i 2. kvartal. 

Repræsentantskabsmøderne - såvel ordinært som ekstraordinært - kan afholdes ved fysisk 

fremmøde eller via digitale platforme såsom Teams/zoom. Det er bestyrelsen som beslutter 

om repræsentantskabsmødet skal afholdes enten ved fremmøde eller via digitale platforme. 

Repræsentantskabsmødet skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Dagsorden, indkomne 

forslag fra medlemmerne, revideret regnskab, budget m.v. skal udsendes senest 14 dage før 

repræsentantskabsmødet. 

Dagsorden for unionens repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning (til godkendelse)
• Det reviderede regnskab (til godkendelse)
• Indkomne forslag, herunder bestyrelsens strategiplan for det kommende år
• Fremlæggelse af budget for det kommende år (til godkendelse)
• Valg af formand for bestyrelsen for 4 år (samme periode som Byrådet er valgt)
• Valg af ekstern revisor (hvert år)
• Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på unionens repræsentantskabsmøde, skal være formanden i 

hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. 

Unionens repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige, uanset de fremmødte 

antal. 

Alle vedtagelser sker ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves ved vedtægtsændringer, at 

3/4 af de stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget. Der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. 

5.10 Opnås et sådant flertal ikke, kan bestyrelsen indkalde til et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde om dette punkt. Hvis 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, er 

det vedtaget, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. 

2 



5.11 Ønske om skriftlig afstemning skal efterkommes, såfremt blot 1 repræsentantskabs- medlem 

fremsætter begæring herom. 

5.12 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt mere end halvdelen af 

bestyrelsen eller mere end halvdelen af repræsentantskabets medlemmer fremsætter krav 

herom. Indvarsling skal ske som ved repræsentantskabsmøder og have mindst følgende 

dagsorden: 

• Valg af dirigent.

• Behandling af årsag til indkaldelse.

• Eventuelt.

5.13 Der tages beslutningsreferat af alle repræsentantskabsmøder og disse offentliggøres på 

unionens hjemmeside sammen med bestyrelsens beretning og strategiplan til 

repræsentantskabet samt regnskab/budget. 

5.14 Unionens regnskabsår er kalenderåret. 

§ 6. Bestyrelsen

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

Bestyrelsen er unionens daglige ledelse. 

Unionens bestyrelse fremgår af§ 5.3. Den af repræsentantskabet valgte formand skal 

indstilles til politisk godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter 

repræsentantskabsmødet med en næstformand og kasserer. Formand og næstformand må 

ikke repræsentere samme råd i bestyrelsen. Bestyrelsen godkender selv sin 

forretningsorden. 

Bestyrelsen ansætter det fornødne personale i IFS til at udføre opgaverne, som er fastsat i 

samarbejdsaftalen med Greve Kommune. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, inkl. 

formand eller næstformand er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindelig 

stemmeflerhed i tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme 

afgørende. 

Unionen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan ikke optage lån. Der påhviler ikke 

bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 

unionen. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller indgå leasingaftaler.

Der føres beslutningsreferat af alle bestyrelsesmøder, og referater udsendes til alle 

bestyrelsesmedlemmer samt opbevares tilgængeligt for repræsentantskabet og 

medlemsforeninger. 

Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige eller faste udvalg, eller udpege enkeltpersoner til 

varetagelse af særlige opgaver, defineret af bestyrelsen og inden for de økonomiske rammer, 

som er til rådighed. 
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§ 7. Økonomi

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Unionen modtager et årligt tilskud fra Greve Kommune til at drive IFS. 

Unionen kan som folkeoplysende forening i Greve Kommune søge midler gennem de 

eksisterende puljer. 

Unionen kan søge fonde og lignende i samarbejde med Greve Kommune for at finansiere 

aktiviteter og udviklingsprojekter. 

Unionens regnskaber revideres af en revisor, valgt af repræsentantskabet. 

§ 8. Unionens opløsning

8.1 

8.2 

8.3 

Unionens opløsning kan kun besluttes på et repræsentantskabsmødemed dette ene punkt 

på dagsordenen. 

For unionens opløsning skalstemme mindst 3/4 af de tilstedeværende, stemmeberettigede 

de repræsentantskabsmedlemmer. 

Ved unionens opløsning tilfalder ikke forbrugte tilskud Greve kommune. 

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 17. december 201S. Revision af 

vedtægterne vedtaget på repræsentantskabsmøde den 31. maj 2022. 
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