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§ 1.
Navn og hjemsted.
Den selvejende institutions navn er “Idræts- og Fritidssamvirke i Varde kommune” (IFV).
Dens hjemsted er Varde.

§ 2.
Formål.
Institutionen IFV’s formål er at være bindeled mellem Den Erhvervsdrivende fond Varde
Fritidscenter 2018 og lokaludvalgene (Varde Fritidscenter, Jacobihallen, Lykkesgårdshallen,
Alslev Hallen, Billumhallen og MOT og Thorstrup Idrætsanlæg) til fremme og udvikling af
idræts- og kulturlivet for borgerne i lokaludvalgenes områder

§ 3.
Kapitalforhold.
Udgifter til IFV's drift betales af Den Erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018

§ 4.
Repræsentantskab.
Repræsentantskabet, der er IFV's højeste myndighed, består af:
1. IFV’s bestyrelse
2. Bestyrelserne fra foreninger/organisationer og initiativtagere, som er tilsluttet IFV’s
nedsatte Lokaludvalg.
3. IFV’s nedsatte Lokaludvalg

§ 5.
Repræsentantskabets møder.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i Varde hvert år inden udgangen af marts
måned.
Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel til de mødeberettigede
med angivelse af dagsorden, dato, tid og sted for mødet.
Forslag fra medlemmerne af repræsentantskabet skal, for at komme til behandling på det
ordinære møde, være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før repræsentantskabsmødets
afholdelse.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden for bestyrelsen finder det
påkrævet, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller mindst 7 stemmeberettige
medlemmer af repræsentantskabet, skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af
det eller de emner, der ønskes behandlet.

Repræsentantskabet skal da indvarsles senest 3 uger efter, at begæringen er indgået til
bestyrelsen.
Dagsorden bilagt de aktuelle forslag fremlægges
repræsentantskabsmøde til eftersyn af repræsentanterne.

senest

8

dage

før

hvert

Det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Formandens beretning
3. Orientering om Fonden Den Erhversdrivende Fond Varde Fritidscenter 2018's arbejde og
planer
4. Orientering om Den Erhversdrivende Fond Varde Fritidscenter 2018's økonomi
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand samt ét bestyrelsesmedlem:
a. Lige år vælges formand.
b. Ulige år vælges ét bestyrelsesmedlem.
c. Hvert år vælges én suppleant
til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

§ 6.
Repræsentantskabets beslutninger.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indvarslet.
Formanden indleder mødet og forestår valg af dirigent, der herefter leder mødet efter
dagsordenen og bestemmer afstemningsmåder.
Beslutning tages med simpelt stemmeflertal.

Ved valg kræves skriftligt forslag og afstemning. Valg afgøres ved relativt flertal (valget sker
under ét, således at den, der har opnået flest stemmer, er valgt).
Stemmeret på repræsentantskabsmøderne indehaves af:
1. IFV’s bestyrelse.
2. Én repræsentant fra hver gren i en forening/organisation og initiativtagergruppe, som er tilsluttet IFV’s nedsatte Lokaludvalg.

§ 7.
Beslutningsreferat.
Repræsentantskabets beslutninger indføres i et beslutningsreferat, som underskrives af
formanden og dirigenten.

§ 8.
Bestyrelsen.

Bestyrelsen er sammensat på følgende måde:
Repræsentantskabsmødet vælger 2 medlemmer, for 2 år ad gangen. Lige år vælges én
formand, ulige år vælges ét bestyrelsesmedlem. Herudover består bestyrelsen af formanden
for hver af de oprettede lokaludvalg under IFV.
Hvert år vælges én suppleant for bestyrelsesmedlemmerne, valget gælder for ét år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 9.
Bestyrelsens pligter og rettigheder.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af IFV's anliggender og fastsætter selv sin
forretningsorden
Efter bestyrelsens beslutning kan der oprettes nye lokaludvalgsområder.
Over bestyrelsens møder føres et beslutningsreferat, som underskrives af samtlige
tilstedeværende medlemmer.
IFV tegnes af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem.

§ 10.
.

Likvidation.
Såfremt 2/3 af repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer træffer beslutning om
institutionens ophør, skal beslutningen godkendes af Varde Byråd.

§ 11.
Ændring af vedtægter.
Ændring af disse vedtægter kræver godkendelse af såvel bestyrelsen for “Idræts- og
Fritidssamvirke i Varde Kommune”, som af repræsentantskabet. Beslutningen skal endvidere
godkendes af Varde Byråd.

Nærværende vedtægter godkendtes første gang 6/9 1977 af Varde Byråd og 14/9 1977 af
De Samvirkende Idrætsforeninger.
Nye vedtægter vedtaget på IFV’s bestyrelsesmøde den 22/2 1983 samt på
repræsentantskabsmødet den 24/3 1983. Godkendt af DSI den 28/10 1983 og af Varde
Byråd den 6/12 1983.
Nye vedtægter vedtaget på IFV’s bestyrelsesmøde den 1/3 1990 samt på
repræsentantskabsmødet den 22/3 1990. Godkendt den 4/9 1990 af DSI og af Varde Byråd
den 6/11 1990.
Nye vedtægter vedtaget på repræsentantskabsmødet den 18/3 1991 og efterfølgende i IFV’s
og DSI’s bestyrelser. Godkendt den 1/7 1991 af Varde Byråd.
Nye vedtægter vedtaget på repræsentantskabsmødet den 25/3 1999 og efterfølgende i IFV’s
og DSI’s bestyrelser. Godkendt den 7/12 1999 af Varde Byråd.
Nye vedtægter vedtaget på I.F.V.’s ekstraordinære generalforsamling 8. december 2011 og
efterfølgende godkendt i Varde Byråd den 29. maj 2012.
Nye vedtægter vedtaget på repræsentantskabsmødet den 27/3 2019 og efterfølgende i IFV’s
bestyrelse. Godkendt den xx/xx 2019 af Varde Byråd.
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