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Listed Idrætsforening 

 

 

 

Vedtægter 
 

 

§ 1. Navn og hjemsted.  
 

Foreningens navn er Listed Idrætsforening.  
Foreningens hjemsted er Listed. 

Foreningens adresse er: Listedhuset, Hans Thygesensvej 36, Listed, 3740 
Svaneke. 

 
§ 2. Formål  

 
Foreningens formål er at varetage idræts- og kulturelt samvær under 

forskellige former i Listed, for derigennem at medvirke til at give 
medlemmerne et meningsfyldt tilbud på fritidsaktiviteter. 

 
§ 3. Listedhuset 

 

Foreningen ejer ejendommen ”Listedhuset”, beliggende Hans Thygesensvej 36, 
Listed, 3740 Svaneke. Listedhuset anvendes til aktiviteter i overensstemmelse 

med foreningens formål. Den årlige generalforsamling fastsætter retningslinjer 
for Listedhuset, herunder hvorledes der skal føres et passende tilsyn med 

ejendommen.  
 

§ 4. Medlemmer 
 

Som aktive medlemmer kan optages alle personer, der deltager i foreningens 
aktiviteter. Ethvert aktivt medlem over 18 år har én stemme på 

generalforsamlingen. 
Bestyrelsen kan give dispensation i særlige tilfælde. 

Som passive medlemmer kan optages personer, der interesserer sig for 
foreningen. 

Medlemskabet som passiv går fra generalforsamling til generalforsamling.  

Passive medlemmer har adgang til Listedhuset, men kan ikke deltage i 
idrætslige aktiviteter. 

Passive medlemmer over 18 år har én stemme på generalforsamlingen. 
Passivt kontingent indbetalt uden navn giver én stemme pr. adresse. 

 
§ 5. Bestyrelsen 

 
Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges for en periode af 2 år, idet der 

vælges 3 personer i lige år og 4 i ulige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
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Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede medlemmer stemmer for på den ordinære eller 
ekstraordinære generalforsamling.    

 

§ 6. Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned 

i Listedhuset med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Beretning ved formand 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 

5. Beslutning om driften af Listedhuset 
6. Budget 

7. Indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelse, revisorer, suppleanter og fanebærer 

9. Eventuelt 

 
Referat af generalforsamlingen underskrives af formand og dirigent. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. 
Aktive og passive medlemmer har stemmeret iflg. § 4.  

Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, jævnfør dog § 8, 10 og 11. 
 

Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 
14 dages varsel ved bekendtgørelse på Listedhuset og ved offentlig opslag i 

Listed. 
 

Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen afholdes. 

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesflertal finder det 

fornødent, eller når mindst 10 aktive og/eller passive medlemmer fremsætter 

skriftlig begæring herom til foreningens formand med angivelse af 
forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger 

efter begæringen.   
 

§ 7.  Regnskab 
 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Der udarbejdes driftsregnskab for året og status pr. 31. december, 

indeholdende driftsregnskabet for Listedhuset. 
Bestyrelsen har ansvar for, at foreningens formue anbringes bedst muligt i 

pengeinstitut under hensyntagen til, at der ikke må spekuleres med 
foreningens formue.  
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§ 8. Udelukkelse  
 

Spørgsmål om udelukkelse af et aktivt eller et passivt medlem, der menes 
uværdigt til fortsat at være medlem, forelægges en generalforsamling. 

Til udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. 

Et sådant udelukket medlem, aktivt eller passivt, kan ikke genoptages som 

medlem af foreningen, medmindre det vedtages i lighed med udelukkelsen.    
 

§ 9. Foreningens tegningsregler  
 

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med 
kassereren eller et af de øvrige medlemmer.    

 
§ 10. Lån og pantsætning 

 
Optagelse af lån eller pantsætning af foreningens formue kan alene foretages 

efter en generalforsamlingsbeslutning. 
For optagelse af lån eller pantsætning af foreningens formue skal ¾ af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme herfor på 2 hinanden 
følgende generalforsamlinger. 

Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum og 

indkaldes  
iflg. § 6.    

For ovenstående lån eller pantsætning hæfter alene foreningen med sin 
formue.    

 
§ 11. Foreningens opløsning 

 
Foreningen kan opløses såfremt mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. 
Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 

Indkaldelse sker i henhold til § 6. 
Såfremt foreningen opløses, skal der på den sidste af disse 2 

generalforsamlinger træffes beslutning om dispositioner med foreningens 
formue, herunder Listedhuset. Disse beslutninger kræver ligeledes, at mindst 

¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

Det påhviler denne generalforsamling, forinden anden beslutning tages, først 
at undersøge muligheden for at lade formuen, herunder Listedhuset, komme 

anden idræts- og/eller ungdomsorganisation i Listed Fiskerleje eller Svaneke til 
gode.  

Findes ikke en løsning, overgår eventuel formue herunder Listedhuset til DGI. 
 

Listed Idrætsforening er medlem af DGI og derved underkastet denne 
organisations vedtægter og love.  

 
 

Vedtaget af generalforsamlingen 23. februar 2020 
 


