
 

   VEDTÆGTER 

for 

MARIAGER SENIORIDRÆT 

 
§1. Hjemsted og tilhørsforhold 

Foreningen er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune og er stiftet den 20.oktober 1995.  

Foreningens navn er MARIAGER SENIORIDRÆT. Tidligere var foreningens navn MFS – 

MOTION OG IDRÆT. 
Foreningen er tilsluttet MFS – Mariager Forenede Sportsklubber – jvnf. MFS`s vedtægter § 3.  

Foreningen er gennem MFS tilsluttet idrættens hovedorganisationer DGI og DIF. 

 
§2. Foreningens formål 

Foreningens formål er at tilbyde motion og socialt samvær for alle interesserede i Mariagerområdet 

i målgruppen over 50 år for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.  

 
§3. Kontingent 
Foreningen drives for midler tilvejebragt med medlemskontingenter, kommunale tilskud i henhold 

til gældende lovgivning og øvrige indtægter. 
Bestyrelsen indstiller foreningskontingentet til godkendelse på generalforsamlingen for et år ad 

gangen. Evt. grundkontingent til MFS skal være indeholdt heri. 

 
§4. Medlemskab  

Ret til medlemskab af foreningen har enhver med interesse for motion og socialt samvær. 

Medlemskab opnås når kontingentet er betalt. 

Et flertal i bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som udviser adfærd og optræden i åbenlys strid 

med foreningens formål. Medlemmet kan forlange eksklusionen prøvet på førstkommende 

generalforsamling. Bestyrelsen kan afvise anmodningen om medlemskab. 

 
§5. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes af bestyrelsen med mindst 

14 dages varsel ved bekendtgørelse i lokal avis og/eller ved skriftlig invitation direkte til 

medlemmerne. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før 

generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringer skal varsles i indkaldelsen til generalforsamlingen og skal senest 8 dage før 

generalforsamlingen være fremlagt hos formanden. 

Stemmeret har alle medlemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Alle i 

målgruppen er valgbare til bestyrelsen. Kun fremmødte og personer, der skriftligt har givet tilsagn 

kan blive valgt. 
Afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflertal og sker ved håndsoprækning 

medmindre 3 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Dog skal kampvalg altid gennemføres ved 

skriftlig afstemning. 

Vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mere end 1/3 

af medlemmerne skriftligt begærer det med forslag til dagsorden. I så tilfælde skal indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling ske senest 30 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen 

og med samme varsel som til ordinær generalforsamling. 



 

Generalforsamlingens dagsorden er som minimum: 

- Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
- Formandens beretning 

- Beretning fra stående udvalg for de forskellige aktiviteter 
- Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

- Fastsættelse af kontingent 
- Godkendelse af budget  

- Behandling af indkomne forslag 
- Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal 

- Valg kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

- Valg af 2 suppleanter for 1 år 

- Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år 

- Eventuelt 

 
§6. Bestyrelsen 

Bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne og fastlægger selv sin forretningsorden 

og tegner foreningen både udadtil og indadtil. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende.  

Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg. 

Ved forfald i bestyrelsen indtræder suppleanten og bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende. 

 

§7. Økonomi 

Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. 

Kassereren har ansvaret for regnskabsførelsen og afleverer en status til bestyrelsen. Revisoren har 

ret til at føre tilsyn med regnskab og kassebeholdning og skal revidere det færdige regnskab, så det 

kan behandles og godkendes på generalforsamlingen. 

Foreningen hæfter kun for foreningens formue. 

 
§8. Tegningsregler 

Foreningen tegnes økonomisk af den samlede bestyrelse. Dog kan bestyrelsen uddelegere 

tegningsretten til udvalg eller enkeltpersoner. 

Ved optagelse af lån eller køb/salg af fast ejendom tegnes foreningen af generalforsamlingen. 

 
§9 Opløsning 
Opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med 

mindst 1 måneds mellemrum. På hver af de to generalforsamlinger kræves tilslutning til opløsning 

fra mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer. 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue andre foreninger inden for MFS i 

Mariagerfjord Kommune. Til at forestå afviklingen af foreningens aktiver nedsættes et udvalg 

bestående af MFS`s hovedformand og en repræsentant for den afgående bestyrelse eller MFS`s 

hovedkasserer. Hvis MFS ikke længere eksisterer på tidspunktet for foreningens opløsning, tilfalder 

foreningens formue Mariagerfjord Kommune, som forpligtes til at bruge formuen til sportslige 

formål – primært i Mariager- og Assensområdet. 
 

Således vedtaget på generalforsamling den 24. april 2017 og på ekstraordinær generalforsamling 

den 6. april 2017. 
 
Dirigent:   Hugo Vilslev   Formand.  Hedy Holtemann 


