
 

Klubbens vedtægter 

Vedtægter for IKAST ATLETIK OG MOTION  

Navn, formål og hjemsted 
§ 1. Foreningens navn er IKAST ATLETIK OG MOTION, stiftet d. 22. maj 1975 under navnet 
IKAST ATLETIK FORENING, og udvidet med motionsafdeling d. 29. november 1979. Foreningen er 
udvidet med en cykelafdeling d. 22. november 1989. 

Stk. 2. Forenings binavne er IAM Løb, IAM Cykling og IAM MTB.  

Stk. 3. Binavnene kan anvendes i forbindelse med aktiviteter der udelukkende er rettet mod 
henholdsvis løb, cykling og MTB. 

§ 2. Foreningen har det formål at fremme interessen for motion, især løbe- og cykelmotion, at 
give sine aktive medlemmer lejlighed til at udvikle færdigheder, opnå bedre kondition og skabe 
fællesskabsfølelsen i en sund fritidsbeskæftigelse. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ikast-Brande kommune. 

Medlemskab og kontingent 
§ 3. Foreningen optager enhver, der agter at dyrke motion, løb og cykling, som aktive 
medlemmer. 

§ 4. Foreningens medlemmer er undergivet de rettigheder og pligter, der er givet af de forbund 
og unioner, hvoraf foreningen er medlem. Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Atletik Forbundet, 
Danmarks Cykel Union samt Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. 

§ 5. Medlemskontingent fastsættes til enhver tid af generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen. 

Stk. 2. Kontingent forfalder til betaling forud og opkræves efter de af bestyrelsen bestemte 
terminer. Restance med betaling af kontingent medfører udelukkelse af foreningen. 

Bestyrelse og arbejdsgrupper 
§ 6. Foreningens anliggender varetages af bestyrelsen på 6 medlemmer. Bestyrelsen består af 4 
medlemmer valgt på generalforsamlingen for en toårig periode. Her udover 2 medlemmer 
udpeget af henholdsvis arbejdsgruppen løbemotion og arbejdsgruppen cykelmotion.  

Stk. 2. Af de valgbare bestyrelsesmedlemmer er 2 på valg i lige år og de andre 2 i ulige år. 

Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Skriftlig afstemning kan begæres af blot et medlem på 
generalforsamlingen.  

Stk. 4. Der afgives et antal stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer der skal vælges 
dvs. normalt 2 stemmer. Der må kun afgives én stemme på hver kandidat. Den kandidat med 
højest stemmetal som ikke opnår valg, indgår som suppleant for det kommende år. 

Stk. 5. Afstemningen finder sted efter dirigentens anvisning. 

Stk. 6. Til varetagelse af løbemotion og cykelmotion nedsættes en arbejdsgruppe på mindst 3 
medlemmer for hver afdeling. Arbejdsgrupperne er selvsupplerende. 

§ 6a. Det er til enhver tid op til den siddende bestyrelse at vurdere, på hvilket niveau klubbens 
egenkapital skal være. Samtidig er det også bestyrelsens forpligtelse at lade pengene arbejde ved 
at igangsætte aktiviteter og promovering, der er til gavn for klubben og dens medlemmer. 

§ 7. Bestyrelsesmedlemmer kan frit indvælges i diverse arbejdsgrupper og udvalg. Bestyrelsen 
kan frit nedsætte udvalg med reference til formanden. 



 
Stk. 2. Hjemmesideansvarlige og mailredaktører refererer til bestyrelsen. 

Stk. 3. I tilfælde af forfald i bestyrelsen indsættes den på generalforsamlingen valgte suppleant. 

§ 8. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer 
og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes efter 
behov. 

Stk. 2. Sekretæren fører referat over bestyrelsesmøder og generalforsamling. 

Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Tegningsret 
§ 9. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvor den ene skal være formand eller 
kasserer. 

§ 10. Foreningens medlemmer er forpligtiget til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid 
fastsatte ordensregler og til enhver tid følge gældende færdselsregler på offentlig vej, når 
færdslen foregår i foreningens regi. 

Stk. 2. Medlemmer må ikke arrangere stævner/løb i foreningens navn uden bestyrelsens 
tilladelse. 

Vedtægtsændringer 
§ 11. Forandringer i disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, og kræver for 
vedtagelse mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmægtig/fuldmagt. 

Foreningens opløsning 
§ 12. Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed lovlig 
indkaldt generalforsamling. Mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til 
stede, og der fordres 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget om opløsning. Såfremt et 
tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 
bestemmelsen vedtages ved ovennævnte kvalificerede majoritet, uanset antallet af de 
tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmægtig/fuldmagt. 

§ 13. Såfremt foreningen opløses, skal foreningens aktiver overdrages i Danmarks Idræts 
Forbunds varetægt. 

Stk. 2. Midlerne kan inden 5 (fem) år fra foreningens opløsning anvendes til start af en ny 
motions-forening, hvor løb- og cykelmotion er blandt tilbuddene. Den nye forening skal indmelde 
sig i Danmarks Idræts-Forbund og have hjemsted i Ikast. 

Stk. 3. Den opløsende generalforsamling kan beslutte fordeling af aktiverne til gavn for det 
frivillige idrætsarbejde i Ikast, såfremt der ikke startes en ny forening inden fristens udløb. 

Generalforsamling 
§ 14. Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal. Indkaldelse skal ske i Ikast Avis og via 
Ikast Atletik og Motions hjemmeside senest 3 uger inden afholdelse.  

Stk. 2. Forslag fra medlemmer skal være afleveret til formanden senest 2 uger før 
generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på Ikast Atletik og Motions hjemmeside i 
takt med at de modtages. 

Stk. 3. På generalforsamlingen har alle medlemmer af Ikast Atletik og Motion over 16 år 
stemmeret. Ved familiemedlemskab har husstandens medlemmer over 16 år hver 1 stemme. 

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmægtig/fuldmagt. 



 
Dagsorden til generalforsamlingen 
§ 14a. (tidligere §17) Den i henhold til § 14 indkaldte generalforsamling vil have følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4. Forslag fra bestyrelsen – herunder fastsættelse af kontingent. 

5. Forslag fra medlemmer (indkomne forslag). 

6. Valg af bestyrelse og suppleant. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

Regnskab 
§ 14b. (tidligere §16) Foreningens regnskab er perioden 01.01 – 31.12. Regnskabet for det 
forløbne år skal være afsluttet snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest 1. februar. 
Regnskabet skal gennemgås og påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

Ekstraordinær generalforsamling 
§ 15. Ekstraordinær generalforsamling kan dels indkaldes af bestyrelsen, dels af medlemmer, 
såfremt mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen skal gives 
med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmægtig/fuldmagt. 

§ 16. Flyttet til §14b.  

§ 17. Flyttet til §14a.  

Vedtagelse og ændringer 
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2012. 

På den ordinære generalforsamling den 20. marts 2017 blev § 6a om brug af klubbens 
egenkapital tilføjet til vedtægterne. 

På den ordinære generalforsamling den 22. marts 2019 blev § 1, stk. 2 og 3 vedrørende binavne 
tilføjet til vedtægterne. 


