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VEDTÆGTER FOR 
VARDE IDRÆTSFORENING 

 
§1: Navn  

Foreningens navn er ”Varde Idrætsforening”, der forkortes Varde IF. Foreningens hjemsted 
er Varde Kommune.  
 

§2: Formål 
Varde IF´s formål er at tilbyde mulighed for at spille fodbold til alle uanset alder, køn og 
færdigheder. Der arbejdes med at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig velkommen i en at-
mosfære af sammenhold og kammeratskab. Der sigtes mod vedvarende at være en af Jyl-
lands førende fodboldklubber, for herigennem også at kunne tilfredsstille de spillere, der har 
lyst og talent til at blive dygtige fodboldspillere. Jagten på resultater må dog aldrig gå ud 
over trivslen i klubben. 
 

§3: Medlemskab af organisationer 
Varde IF skal være medlem af Dansk Boldspil-Union (DBU) under Danmarks Idræts-
Forbund (DIF) og er som sådan underkastet de til enhver tid gældende love og bestemmelser 
for disse organisationer.  
Bestyrelsen kan træffe beslutning om medlemskab af øvrige idrætsfaglige organisationer.  
 

§4: Optagelse af medlemmer 
1. Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer.  
2. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer  
 

§5: Kontingent 
1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.  
2. Betalt kontingent er en forudsætning for deltagelse i kampe for Varde IF.  
Bestyrelsesmedlemmer samt æresmedlemmer er kontingentfrie og har stemmeret.  
 

§6: Udmeldelse, eksklusion 
1. Gyldig udmeldelse skal være skriftlig og stiles til foreningens kasserer med mindst 14 

dages varsel. 
2. Er et medlem kommet i kontingentrestance udover en måned kan vedkommende udeluk-

kes med omgående virkning. 
3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem 

af foreningen før vedkommendes gæld til foreningen er afviklet. 
4. Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne, såfremt foreningens love overtrædes, 

eller medlemmets opførsel eller handling er til skade for foreningens omdømme. 
5. Såfremt særlige forhold giver anledning dertil, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. 

Beslutning herom kræver, at 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. 
6. Genoptagelse af medlemskab for et ekskluderet medlem kan besluttes af bestyrelsen så-

fremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.   
   

§7: Ordinær generalforsamling 
1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i september måned, indkaldes med 

mindst 14 dages varsel ved opslag på Varde Fritidscenter eller på www.vardeif.dk. 
3. Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. august. 

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hæn-
de senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 

4. Stemmeret har alle medlemmer på 16 år eller derover. Medlemmer under 16 år kan være 

http://www.vardeif.dk/
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repræsenteret ved 1 forældre/værge med stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved per-
sonlig fremmøde. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. 

5. Valgbare er alle stemmeberettigede på 18 år eller derover, der er mødt på generalforsam-
lingen, eller som overfor bestyrelsen har givet tilsagn om valg. 

6. Sekretæren udarbejder referat af generalforsamlingen. Efterfølgende underskrives refera-
tet af dirigent og formand.      
 

§8: Generalforsamlingens dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år forelægges til godkendelse 
3. Regnskab 

a) Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
b) Fremlæggelse af budget for det kommende år 

4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg 

a) 3/4 bestyrelsesmedlemmer 
b) 2 suppleanter til bestyrelsen 
c) 1 revisor 
d) 1 revisorsuppleant (valgt for 1 år). 

6. Eventuelt 
   

§9: Ekstraordinær generalforsamling 
1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan ind-

kaldes, når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt indgiver 
begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 
senest 1 måned efter at begæringen er fremsat med oplysning om det eller de emner der 
ønskes behandlet. 

2. Når der rejses krav om ekstraordinær generalforsamling skal kravet ledsages af motiveret 
forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter reglerne for 
en ordinær generalforsamling. 
      

§10: Generalforsamlingens afvikling 
1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og forestår alle spørgsmål ved-

rørende stemmeafgivning. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre ét 
stemmeberettiget medlem forlanger, skriftlig afstemning. Ved stemmeoptælling ses bort 
fra blanke og ikke afgivne stemmer. 

2. Beslutning træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
3. Alle valg sker ved relativt stemmeflertal 
4. Ændring af vedtægter kræver en majoritet på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberetti-

gedes stemmer.  
 

§11: Bestyrelsen 
1. Bestyrelsen er Varde IF´s ledelse i det daglige og repræsenterer foreningen i alle forhold. 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til ved-
tægterne.  

2. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år af gangen. Der 
vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

3. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kas-
serer og sekretær, samt 3 medlemmer fra sportsudvalgene. 

4. Suppleanterne er på valg hvert år, men kan genvælges. 
 

5. Formanden leder alle bestyrelsesmøder. Formanden tegner Varde IF i forening med et 
bestyrelsesmedlem. Næstformanden fungerer i formandens midlertidige fravær. 
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6. Kassereren forestår Varde IF´s regnskab og budget. Kassereren eller den af bestyrelsen 
befuldmægtigede modtager alle indbetalinger og foretager udbetalinger af foreningens 
midler. 

7. Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøder. Referatet skal godkendes af bestyrel-
sen på næstkommende bestyrelsesmøde. 

8. Bestyrelsen har møderet på alle udvalgsmøder. 
9. Bestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Varde IF Elite 
10. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.     

 
§12: Udvalg 

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til Varde IF´s drift og udvikling. Udvalgene 
refererer til bestyrelsen. 
 

§13: Udskillelse af enkelthold, afdelinger samt evt. kontraktfodbold 
Bestyrelsen er bemyndiget til at udskille enkelthold, afdelinger samt herunder eventuelt ind-
føre kontraktfodbold ved oprettelse af en ny forening eller et kapitalselskab med selvstændig 
økonomi, forudsat at dette sker i overensstemmelse med foreningslovgivningen eller sel-
skabslovgivningen samt DBU´s regler herom. 
Såfremt foreningen eller selskabet nedlægges overtager Varde IF igen retten til at spille de 
turneringer, som det/de pågældende hold har deltaget i.    
 

§14: Regnskab 
1. Foreningens regnskab går fra 1. juli til 30. juni. 
2. Regnskabet forsynes med påtegning af revisorerne og underskrives af bestyrelsen. 
3. Alle regnskabsbøger, bilag og specifikationer til regnskabet skal opbevares i henhold til 

bogføringslovens bestemmelser herfor.  
4. Kassereren er pligtig til at holde foreningens midler skarpt adskilt fra egne midler. 

 
§15: Revision 

1. Revisionen varetages a 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, der begge skal være regn-
skabskyndige.  

2. Revisorerne skal foretage kontrol af de økonomiske beslutninger, der er truffet af besty-
relsen, og de er herunder berettiget til at efterse bestyrelsens beslutningsreferater. 

3. Revisorerne vælges for 2 år af gangen. Én vælges i lige år og én vælges i ulige år. 
4. Revisorerne skal i revisionsprotokollen indføre beretning om den foretagne revision med 

de bemærkninger denne har givet anledning til. Bestyrelsen skal underskrive protokollen 
til bevis for, at den har gjort sig bekendt med indholdet.  
 

§16: Finansiering 
Bestyrelsen er bemyndiget til, under ansvar for overfor Generalforsamlingen, at optage lån til 
finansiering af konkrete opgaver i forbindelse med Varde IF´s aktiviteter.  
 

§17: Foreningens opløsning 
Foreningens opløsning kan ske ved en på sædvanlig måde indkaldt generalforsamling, så-
fremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for. På generalforsamlingen tages samti-
dig bestemmelse om foreningens nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser 
og anvendelse af formue, hvorom simpelt stemmeflertal er afgørende. Formuen skal anven-
des til almennyttige/velgørende formål.    

 
 
 
 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 19. maj 2005 
Revideret på ordinær generalforsamling den 23. februar 2006 
Revideret på ordinær generalforsamling den 28. februar 2008 
Revideret på ordinær generalforsamling den 17. februar 2009 
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Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 11. august 2011 
Revideret på ordinær generalforsamling den 26. september 2016   
Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 19. december 2017 


