Vedtægter
Mariagerfjord Idrætsråd er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune.

Formål







Idrætsrådet skal være at være bindeled mellem medlemsforeningerne og Mariagerfjord
Kommune.
Mariagerfjord Idrætsråd har til formål at rådgive de politiske beslutningstagere i alle forhold
vedr. idrætslivet i Mariagerfjord Kommune, samt at medvirke til iværksættelse og
organisering af initiativer i relation til målsætningerne i den kommunale idrætspolitiske
handleplan.
Idrætsrådet har til opgave at igangsætte projekter der gavner udviklingen af idrætslivet i
Mariagerfjord Kommune, med specielt fokus på fremme af handlingsplanens
indsatsområder.
Idrætsrådets indgår i et forpligtende samarbejde med andre instanser i relation til indsatsen i
idrætslivet, bl.a. Foreningsrådet, sociale myndigheder, skoler og institutioner m.v.

Medlemmer





Enhver forening eller organisation (sammenslutning af Idrætsforeninger/samvirker) der er
hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune kan optages som medlem af MFKI, under
forudsætning af, at foreningen/organisationen:
1. har idræt som hovedformål og
2. kan være medlem af en hovedorganisationerne DIF – DGI – DFIF – DHIF.
Idrætsrådets medlemmer betaler et årligt kontingent som er fastsat på
repræsentantskabsmødet.
I repræsentantskabet har hver selvstændig forening én stemme.

Repræsentantskabsmøde (Generalforsamling)




Idrætsrådets højeste myndighed er repræsentantskabet, der afholder et årligt
repræsentantskabsmøde senest i udgangen af maj måned.
Repræsentantskabsmødet indvarsles ved annoncering senest 30 dage før.
Dagsorden til repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde flg.

Punkter
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning vedr. idrætsrådets virksomhed i det forløbne år.
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af handlingsplan samt fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Valgperioden er 2 år)
8. Valg af 2 bestyrelsessupleanter (Valgperioden er 1 år)
9. Valg af Revisor og revisorsuppleant (Valgperioden er 1 år)
10. Evt.






Forslag til behandling i dagsordenens pkt. 6 skal være fremsendt til bestyrelsen senest 2 uger
inden repræsentantskabsmødet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 2 ugers varsel af bestyrelsen eller
såfremt det begæres af mindst 5 af medlemmer.
Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindelig stemmeflertal. Det til
enhver tid lovligt indkaldte repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt.
Ingen repræsentanter i repræsentantskabsmødet kan repræsentere mere end et medlem.
Medlemmerne træffer selv afgørelse om repræsentant ved repræsentantskabsmødet. Såfremt
der opstår tvivlstilfælde kan bestyrelsen forlange dokumentation for tilhørsforhold til
medlemsforening.

Bestyrelsen








Idrætsrådet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 vælges i ulige år og 2 i lige år.
Mariagerfjord Byråd tiltræder bestyrelsen med 2 repræsentanter udpeget blandt
byrådsmedlemmerne, for en sammenhængende byrådsperiode.
Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme
udslagsgivende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de nødvendige beslutninger i
relation til rådets drift, herunder evt. tilknytning af ansat personale.
Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder.
Bestyrelsen afholder mindst et årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget i
Mariagerfjord Kommune, hvor der redegøres for arbejdsstatus og fremtidigt virke.

Økonomi og regnskab




Idrætsrådet modtager et årligt tilskud fra Mariagerfjord Kommune, men kan yderligere
skaffe indtægter fra andre kilder.
Idrætsrådets regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af den valgte revisor og fremsendes til orientering i Kultur- og
Fritidsudvalget.

Vedtægtsændringer


Ændringer af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
herfor på et repræsentantskabsmøde. Vedtægterne skal efterfølgende godkendes af Kulturog Fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune.



Ved opløsning af idrætsrådet, tilfalder aktiverne medlemsforeningerne.

