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Love for Dalum Idræts-Forening 
 

*************************** 
 

§ 1. 
 NAVN, HJEMSTED: 
 
 Foreningens navn er DALUM IDRÆTS-FORENING og er stiftet den 28. juni 1931. 
 Dets hjemsted er Dalum sogn, Odense Kommune. 
 

§ 2. 
 FORMÅL: 
 
 I gensidigt forpligtende fællesskab at udøve idræt under DIF, DBU og DAI. 

 
§ 3. 

 MEDLEMSFORHOLD: 
 
 1.    Som medlemmer optages alle aktive og passive, der underkaster sig foreningens love. 

2.    Optagelse af medlemmer sker ved skriftlig begæring herom og kan kun finde sted, såfremt forholdene til 
       andre klubber er bragt i orden. 
3.    Passive medlemmer tilsluttes hovedforeningen. 
4.    Udmeldelse kan kun ske skriftligt til den respektive afdeling. 
5.    Indskud og kontingent for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra 
       hovedbestyrelsen. 
6. Efter at ordinær kontingentbetaling har fundet sted, kan medlemmer under uddannelse opnå kr. 100,- i 

rabat pr. halvår mod forevisning af gyldigt studiekort. 
7. Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, eller hvis medlemmet 
       modarbejder foreningen eller bestyrelserne. 

 
§ 4. 

LEDELSESSTRUKTUR: 
 
1.     Foreningen ledes af 
        a - Hovedbestyrelse 
        b - Forretningsudvalg 
        c - Udvalg  
2.     Hovedbestyrelsen består af Hovedformand, Næstformand, Kasserer, samt formændene for 
        Sponsorudvalg, Seniorudvalg, Sportsudvalg Ungdom og Pigeudvalg. 
3. Forretningsudvalget nedsættes af Hovedbestyrelsen, og består af Hovedformand samt 2-4 
        medlemmer. 
4. Seniorudvalget ledes af en Formand, som nedsætter et udvalg på 2-5 medlemmer, hvor senior, oldboys 
        og damer hver er repræsenteret af mindst en person. Seniorudvalget har det økonomiske og sportslige 
        ansvar for seniorer, oldboys og damer. Seniorudvalget nedsætter et eliteudvalg, som varetager A- 
        truppens interesser. 
5. Sportsudvalget Ungdom ledes af en Sportschef Ungdom, som nedsætter et udvalg på 3-5 personer. 

Sportsudvalget Ungdom har det økonomiske ansvar for den sportslige udvikling af ungdomsfodbold i 
Dalum IF. 

6. Sponsorudvalget ledes af en Formand, som nedsætter et udvalg på 3-5 medlemmer. Sponsorudvalget har 
        ansvaret for sponsortegning og sponsorpleje. Sponsorudvalget har ligeledes ansvaret for, at der 
        nedsættes et erhvervspanel. 
7. Pigeudvalget ledes af en Pigeformand, som nedsætter et udvalg på 3-5 personer. Pigeudvalget har det 

økonomiske og sportslige ansvar for børne- og ungdoms pigefodbold. 
8. Udvalgene nedsætter evt. yderligere udvalg og konstituerer i øvrigt sig selv, bl.a. med stedfortræder til 
        hovedbestyrelsen. 
         

§ 5.  
  
  HOVEDBESTYRELSENS MYNDIGHED: 
 

1. Bestyrelsen leder klubben efter disse love, herunder administrationen og økonomien, samt tegner den 
samlede forening udadtil under ansvar over for generalforsamlingen.  

2. Bestyrelsen skal, såfremt det af sportslige eller økonomiske grunde skønnes nødvendigt, træde 
          hjælpende til i den enkelte afdeling.   

3. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen foranledige nye afdelinger oprettet. 
4. Bestyrelsen kan, i den udstrækning den skønner det nødvendigt, ansætte lønnet arbejdskraft.  
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5. Bestyrelsen administrerer klubhus og baneanlæg, såvel sportsligt som økonomisk. 
6. Indestående i bank og/eller sparekasse kan hæves ved Hovedformand og kasserer. Skriftlig fuldmagt er 

fyldestgørende. 
7. Bestyrelsen afholder møder efter behov, eller når flertallet af dens medlemmer ønsker det. Der føres 

forhandlingsprotokol. 
8. Hovedbestyrelsen kan hædre ledere efter 5-10-15 år o.s.v. Æresmedlemmer indstilles af 

hovedbestyrelsen til generalforsamlingen. 
 

§ 5a. 
  
 STEMMERET: 
 

1. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflerhed.  
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 
§ 5b. 

  
 

FORRETNINGSUDVALGETS MYNDIGHED: 
 

1. Forretningsudvalget leder den daglige drift og administration, under ansvar overfor hovedbestyrelsen. 
Forretningsudvalget træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.  
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

  
 

§ 6. 
 
 UDVALGENES MYNDIGHED: 
 

1. Udvalgene leder afdelingerne efter disse love, herunder administration og økonomi under ansvar 
       overfor hovedbestyrelsen. 
2. Hvert år i december måned udarbejdes i samråd med udvalgene budget for det kommende år, og det 
       forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse før generalforsamlingen. Budgettet revideres umiddelbart 
       efter generalforsamlingen af de nye udvalg og hovedbestyrelsen. 
3. Udvalgene afholder møder efter behov, eller når flertallet af deres medlemmer ønsker det. Der føres 
       forhandlingsprotokol. 

 
 

§7. 
 
 GENERALFORSAMLING: 
 

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun den kan give og ændre love og vedtægter. 
       Dens beslutning kan ikke indankes for domstolene. 
       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af hovedbestyrelsen senest 8 
       dage før dennes afholdelse. 
       Lovforslag, der ønskes behandlet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest den 1. januar og skal 
       fremgå af indkaldelsen. 
3.  Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes 
        behandling og stemmeafgivning.  
        Alle sager, der fremkommer til behandling ved generalforsamlingen, skal afgøres ved almindeligt 
        flertal, dog kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for vedtagelse af nye love eller 
        ændringer af de bestående.     
 4.    Valgbar er alle foreningens medlemmer over 18 år, under forudsætning af, at kontingentforholdet er på 
        plads sidstkommende 31. december. 
 5.    Stemmeberettigede er alle fremmødte medlemmer over 15 år, eller en fremmødt forældre til et medlem 
         under 18 år. En fremmødt repræsentant for en ung under 18 år, kan kun stemme for ét medlem. 
        Stemmeberettigede er medlemmer, hvor kontingentforholdet er på plads pr. 31. december før ordinær 
        generalforsamling i februar.     

       6.    Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal indhold følgende punkter. 
 

                                                     1.     Valg af dirigent  
                                                     2.     Formændenes beretninger  
                                                     3.     Økonomi 
                                                             A – Aflæggelse og godkendelse af det underskrevne og reviderede regnskab. 
                                                             B – Fastsættelse af kontingent.  
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                                                     4.     Behandling af indkomne forslag 
                                                     5.     Valg til bestyrelse og udvalg. 
                                                             A – HOVEDBESTYRELSEN  
                                                             1. Hovedformand for 2 år (i lige år) 
                                                             2. Kasserer for 2 år (i ulige år) 
                                                             3. Næstformand for 2 år (i ulige år) 
                                                             B - SENIORUDVALG  
                                                              1. Formand for 2 år (i ulige år) 
         C – SPORTSUDVALG UNGDOM 
         1. Sportschef Ungdom for 2 år (i lige år) 
         D – SPONSORUDVALG 
         1. Formand for 2 år (i ulige år) 

    E – PIGEUDVALG 
    1. Formand for 2 år (i lige år) 

         F – REPRÆSENTANT TIL DALUM IDRÆTS-RING for 1 år 
 
  7.    Eventuelt                                                                  
                            

Skriftlig afstemning, hvis dirigent eller 10 medlemmer forlanger det.                                                                       
               

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen, 
              eller når halvdelen af medlemmerne over 18 år overfor hovedbestyrelsen 
              fremsætter skriftlig begæring herom med opgivelse af forhandlingsemnerne. 
              Indkaldelsen skal ske med mindst 4 dages varsel indenfor et tidsrum af 14 
              dage efter at bestyrelsen har modtaget begæring om generalforsamlingens 
              afholdelse. 

  
 

§ 8. 
 
 REGNSKAB: 
 

    1.    Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12 
    2.    Hovedkasseren har ansvaret for, at der afdelingsvis udarbejdes driftsoversigter med henblik på 
           budgetkontrol mindst hvert kvatal. 
    3.    Det reviderede årsregnskab skal inden generalforsamlingen forlægges bestyrelsen og indgå i 

      foreningens driftsregnskab og status. 
 

§ 9. 
 

AKTIER ELLER ANDELSBEVISER: 
  
 Aktier og/eller andelsbeviser i Dalum Idræts-Forening er frit omsættelige og skal noteres på navn. 
 

 
 OPLØSNING:  
 
 Foreningen kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de fremmødte  
              medlemmer har vedtaget dette.  
 Sammenslutning med én eller flere foreninger sammenstilles med opløsning. 

Afhændelse af foreningens bestemmes da af sidste generalforsamling, og skal anvendes til fremme af 
foreningsarbejdet for børn og unge i Odense Kommune.  

 
Disse love, som er vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 13. februar 1973, med ændringer af: 
9/12-1975, 22/12-1976, 1/12-1977, 16/12-1979, 25/1-1984, 29/1-1986, 28/1-1987, 27/1-1988, 31/1-1990, 27/1-
1993, 26/1-1994, 1/2-1995, 12/2-1997, 11/2-1998, 10/2-1999, 13/2-2002, 12/2-2003, 8/2-2006, 17/2-2010, 
15/2-2012, 12/2-2014, 8/2-2017 

**************************************************** 


