
Vedtægter for Nyborg Idræts Samvirke

§ 1 
Organisationens navn er: Nyborg Idræts Samvirke.

§ 2 
Organisationens formål er at medvirke til udbredelse og fremme af sundhed og idræt i
Nyborg Kommune,samt at varetage fælles interesser for medlemsforeningerne også
overfor myndighederne.

§3 
Enhver idrætsforening med hjemsted i Nyborg kommune, kan optages som medlem.

Medlemsforeninger der har selvstændig bestyrelse under en hovedforening, skal alle have selvstændigt 
medlemskab af Nyborg Idræts Samvirke for at have stemmeret.

En ansøgning skal være vedlagt ansøgers vedtægter, medlemstal og fortegnelse over
eventuelle afdelinger.

Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, og kan endelig ske ved regnskabsårets udløb.

§ 4 
Organisationen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse.

Højeste myndighed er repræsentantskabet, som består af to repræsentanter fra hver
medlemsforening.

Såfremt en forening består af flere afdelinger med hver sin bestyrelse og hver sit regnskab sendes to 
repræsentanter fra hver afdeling.

§ 5 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang om året inden udgangen af februar.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
eller mindst en tredjedel af medlemsforeningerne fremsætter skriftlig motiveret
anmodning herom.

§ 6 
Repræsentantskabsmødets dagsorden er:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Revideret regnskab forelægges til godkendelse, budget og kontingent
for det kommende år godkendes.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelse.
6) Valg af 3 suppleanter.
7) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

8) Eventuelt.



§ 7 
Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel.

Indkomne forslag, lægges ud på Nyborg Idræts Samvirkes hjemmeside, senest 3 dage efter fristens 
udløb.

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset deltagerantal, og forlagte
forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stemmer kan kun afgives personligt, og hver repræsentant har kun en stemme.
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årige periode.

I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer fra Nyborg samt 2 fra Ullerslev og 2 fra
Ørbæk.

Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem af medlemsforeningerne.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Suppleanter og revisorer vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det påkrævet eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring her om.

Alle møder skal refereres og lægges ud på hjemmesiden: www.nis-nyborg.dk.

§ 9 
Medlemskontingentet er årligt og fastsættes af repræsentantskabsmødet og erlægges
forud med forfaldsdag 1. april.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, som er valgt af repræsentantskabet.

Tegningsret meddeles formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt.

§ 10 
Organisationens opløsning kræver, at det vedtages på 2 på hinanden følgende
repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers mellemrum og hver gang med mindst
2/3 af de afgivne stemmer.

På det sidste møde bestemmes, at en eventuel formue skal anvendes til idrætsformål i
Nyborg Kommune.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet 15 februar 2012.


