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§1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens 
hjemsted er Grenaa.  
 
Stk. 2. Fodboldafdelingen er tilsluttet Grenaa Idrætsforening og dermed underlagt denne 
forenings love.  
 
Stk. 3. Klubbens farve er hvid bluse, blå bukser samt blå strømper. 

Stk. 4. Hvis GIF fodbold har indgået aftale med andre klubber om fælleshold, kan farven på tøjet 
være anderledes. Dog skal hvid indgå i trøjefarven. 

§ 2 Stk. 1. Foreningens formål er at drive en fodboldafdeling, hvor alle med lyst til fodboldspillet 
tilbydes god og veltilrettelagt træning og kampafvikling, der tilgodeser den enkeltes lyst og 
behov.  
 
Stk. 2. GIF har plads til alle, og arbejder med såvel bredde som elite. Det er ligeledes foreningens 
formål at fremme et godt klubliv mellem foreningens medlemmer. 

§ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
§ 3a 

Stk. 1. Fodboldafdelingens ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer fodboldafdelingen i 
alle forhold.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for afdelingens samlede virke, herunder at 
fastsætte afdelingens målsætning og politikker.  
 
Stk. 3. Bestyrelsen består af op til 7 personer, hvor de 5 medlemmer vælges for 2 år af gangen. 
Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsessager er bestyrelsesformandens stemme 
udslagsgivende. 
 
Stk. 4. Formanden for seniorudvalg og formanden for ungdomsudvalg har fast sæde i 
bestyrelsen. 
 
Stk. 5. Bestyrelsesformanden vælges på lige år og kassereren på ulige år, derudover vælges op til 3 
bestyrelsesmedlemmer på ulige år og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, og sekretær.  
 
Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes når et bestyrelsesmedlem ønsker det og indkaldes af 
formanden. Bestyrelsen kan selv aftale fast mødeplan. 
 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige i forening. Ved forfald af 
formand eller økonomiansvarlig (sygdom/ferie etc.) underskriver én af disse i forening med 
næstformanden. 

Stk. 2. Ved økonomiske dispositioner – med undtagelse af sådanne som kan henføres til den 
daglige drift – kræves underskrift af såvel formand som kasserer.  Ved køb, salg og pantsætning 
af fast ejendom og køb og salg af løsøre tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 



                                                         

Køb og salg af værdipapirer skal godkendes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er ansvarlig for overholdelsen af de økonomiske rammer i henhold til det godkendte 
budget. 

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi med mindre 
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. 

 
§ 4. Stk. 1. Til varetagelse af afdelingens daglige virke nedsættes minimum følgende udvalg:  

 
Stk. 2. Seniorudvalg, ungdomsudvalg. 
 
Stk. 3. Senior- og ungdomsudvalg forestås, med reference til bestyrelsen, den samlede 
koordinering af udvalgenes daglige virke.  
 
Stk. 4. Der afholdes mindst et månedligt udvalgsmøde under fodboldturneringens afvikling og 
efter behov uden for turneringsperioden. Udvalgsmøder indkaldes af udvalgsformanden. Der 
tages referat af alle udvalgsmøder, der tilstilles bestyrelsen. 
 

§ 5.  Stk. 1 Bestyrelsen vælger formændene/forkvinderne for henholdsvis Seniorudvalg, Ungdomsudvalg og FC 
Djursland –udvalg for 2 år ad gangen. 
 
Stk. 2. Formændene/forkvinderne for udvalgene nævnt under punkt 1 er automatisk medlemmer af 
fodboldafdelingens bestyrelse 
 

§ 6. Stk. 1. I fodboldafdelingen kan optages såvel passive som aktive mandlige og kvindelige 
medlemmer.  
 
Stk. 2. Er der tvivl om optagelse af et medlem, er det bestyrelsen der afgør om optagelsen kan 
finde sted.  
 
Stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til afdelingens kasserer, og udmeldelsesblanket vil blive 
givet, såfremt der ikke er kontingentrestance. 

§ 7. Stk. 1. Kontingent opkræves via DBU automatisk kontingentopkrævning i det omfang det kan udføres. 
Kontingent fastlægges på afdelingens generalforsamling. Kontingentrestance medfører tab af 
medlemsrettigheder.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen har ret til at meddele hel eller delvis kontingentfrihed, når særlige 
omstændigheder taler derfor. 

§ 8.  Stk. 1. Fodboldafdelingens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen til enhver tid givne 
anordninger, samt love og bestemmelser givne af D.I.F. og de specialforbund, som 
fodboldafdelingen til enhver tid måtte være medlem af. 

§ 9.  Stk. 1. Overtræder et medlem afdelingens love eller de af bestyrelsen givne forskrifter, eller 
udviser medlemmet en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem af 



                                                         

fodboldafdelingen, kan bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen ekskludere det 
pågældende medlem.  
 
Stk. 2. I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme vedkommende karantæne.  
 
Stk. 3. Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at forelægge bestyrelsens 
eksklutionsafgørelse for førstkommende generalforsamling. Indtil generalforsamlingens 
afgørelse forelægger, er det pågældende medlem af foreningen dog suspenderet. 

§ 10. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.  

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel gennem dagspressen og 
klubbens hjemmeside.  

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetællere 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Regnskab 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelse, efter § 3. stykke 3 
9. Valg af 1 revisor & 1 bilagskontrollant 
10. Eventuelt 
 
Stk. 4. Dirigenten afgør med bindende virkning ethvert spørgsmål om generalforsamlingens 
lovlighed, om formen for afstemning, samt lovligheden af de på generalforsamlingen trufne 
beslutninger.  

Stk. 5. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal. Står 
stemmerne lige, bortfalder forslaget.  

Stk. 6. Stemmeberettigede er medlemmer af fodboldafdelingen, som er fyldt 16 år.  

Forældre, som har et barn der betaler kontingent til fodboldafdelingen, er berettigede til at afgive 
stemme på deres barns vegne. 

Der kan kun afgives en stemme pr. medlem. 

Stemmeret og stemmeafgivelse kræver personligt fremmøde. Der kan således ikke afgives stemme via 
fuldmagt. 

Passivt medlemskab giver ingen stemmeret. 



                                                         

Udvalgsmedlemmer anses som medlemmer og har dermed stemmeret. 

Stk. 7. Til lovændring kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

§11. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 25 % 
af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom, til bestyrelsen, med 
angivelse af behandlingsemne. 

 

 

 

 

§12. Stk. 1. Bestyrelsen drager omsorg for at blive repræsenteret med det fornødne antal 
medlemmer i tilsluttede organisationer. 

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. juli til 30. juni. Umiddelbart efter regnskabsårets udløb afgiver 
kassereren regnskab til revision. De af generalforsamlingen valgte revisorer foretager kritisk 
revision af regnskabet og påfører regnskabet, de eventuelle bemærkninger gennemgang måtte 
give anledning til. 

Stk. 3. Senior- og ungdomsudvalg fremsender til bestyrelsen deres ønsker for budgetramme for 
det kommende regnskabsår. Dette fremsendes senest 31. maj i indeværende regnskabsår. 

Stk. 3. Senest 30. juni skal budget for det kommende regnskabsår fremlægges og godkendes af 
bestyrelsen. Fristen kan dog udskydes til d. 1. august eller senere, såfremt bestyrelsen 
godkender det. 

§ 13. Stk. 1. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres medlems- og forhandlingsprotokol over 
generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for fodboldafdelingen. 

§14. Stk. 1. Bestemmelser om afdelingens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær 
generalforsamling, med ”Opløsning af fodboldafdelingen” på dagsordenen. Halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer skal være til stede og der fordres 2/3 af stemmerne, for at 
opløsning kan vedtages. 

Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt med medlemmer til stede sammenkaldes, med 4 dages varsel, en 
ny generalforsamling, hvor det uden hensyn til antallet af fremmødte, kan besluttes at opløse 
fodboldafdelingen, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor. 

Stk. 3. I tilfælde af opløsning af fodboldafdelingen, tilfalder alle ejendele og eventuelle formue 
Grenaa Idrætsforening. 

Stk. 4. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets 
kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige 
formål i kommunen. 

§15. Bestyrelsesmedlemmerne har ubetinget tavshedspligt når det drejer sig om personfølsomme 



                                                         

forhold.  I sådanne sager er det alene bestyrelsesformanden der har ret til at udtale sig. 
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