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1. Navn 
Foreningens navn er Oksenvad Idrætsforening, stiftet 1946.  
Dens hjemstedskommune er Vojens i Sønderjyllands amt. 
 
2. Formål 
Foreningens formål er: At fremme det sunde nationale idrætsliv og kammeratskab blandt unge 
og ældre på egnen. Dette søges nået gennem idrætsudøvelse, gymnastik, folkelige 
arrangementer, samvær med andre foreninger og lignende. 
 
3. Medlemskab af organisationer 
Foreningen er medlem af Jydsk Boldspil Union og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. 
 
4. Fremskaffelse af driftskapital 
Foreningens driftskapital fremskaffes ved kontingent m.m., samt ved afholdelse af forskellige 
arrangementer i henhold til foreningens kapaciteter. 
 
5. Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Første år afgår 3 
medlemmer, andet år afgår 2 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, 
kasserer. Ved indtrædende ledighed i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv.  
Enhver person, fremmødt på generalforsamlingen, er valgbar. 
 
6. Udmeldelse 
Til gyldig udmeldelse kræves, at kontingent er betalt i det forløbne år. Ved udtrædelse eller 
udmeldelse af foreningen, kan der ikke refunderes nogen form for kontingent eller lignende. 
 
7. Generalforsamlingen 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og 
indkaldes med 2 ugers varsel i den lokale ugeavis. Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være skriftlige og formanden i hænde senest 4 dage før. 
Kun medlemmer, der er fyldt 12 år, samt forældre til medlemmer under 12 år har stemmeret 
(1 stemme pr. barn), dog højest 2 stemmer pr. forældre par i alt. Stemmeret kan udøves ved 
personligt fremmøde. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, 
dog kræver til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer for forslaget. 
 
På den årlige generalforsamling behandles følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af protokolfører 
3. Aflæggelse af beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
5. Behandling af forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Årets idrætspris 
9. Eventuelt 
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8. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes 
når mindst ¼ stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til 
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter 
begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes 
behandlet. 
 
9. Regnskabsår  
Foreningens regnskabsår går fra den 01.01 - 31.12. Bestyrelsen skal hurtigst muligt efter 
31.12 afgive driftsregnskab for indeværende år samt status pr. 31.12 til revisor. 
Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med revisors påtegning, den ordinære 
generalforsamling til godkendelse. 
 
10. Økonomisk forpligtelse  
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt 
for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover 
kontingentforpligtelsen. 
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 
nogen art. 
 
11. Opløsning  
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer herfor. Opnås sådant stemmeflertal på en generalforsamling, der 
ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 
ovennævnte stemmeflerhed. 
I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige 
formål i Vojens Kommune. 
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