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§1 Foreningens navn og hjemsted 
Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. 

 

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune.  

 

 

§2 Foreningens formål 
Det er foreningens formål at tilbyde et bredt udvalg af idrætsaktiviteter, og i foreningen skabe 

samvær, trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interes-

ser. 

 

 

§3 Medlemskab af organisationer 
 Foreningen er medlem af DGI Nordsjælland. 

 

 

§4 Organisation 
 

Stk. 1. Foreningen er organiseret med en hovedforening samt et antal afdelinger, som hver 

dækker en eller flere aktiviteter. 

 

De enkelte afdelinger henholdsvis hovedforeningen fungerer som selvstændige  juridiske og 

økonomiske enheder og råder til enhver tid suverænt over egne midler, såsom rekvisitter, grun-

de, bygninger, kontante beholdninger mv. Den enkelte afdeling kan tegne sig selv i alle sager. 

 

Såvel hovedforeningen som alle afdelinger fungerer under nærværende vedtægter. 

 

Stk. 2. Den daglige ledelse af hovedforeningen varetages af hovedbestyrelsen, som repræsente-

rer hovedforeningen i alle forhold. 

 

Hovedbestyrelsen skal formidle og fremme samarbejdet afdelingerne imellem, varetage fælles 

interesser over for offentlige myndigheder og andre organisationer og løse opgaver af fælles 

betydning for afdelingerne. 

 

Hovedbestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 1 bestyrelsesmedlem, som vælges på 

hovedgeneralforsamlingen, samt en repræsentant fra hver af de afdelinger, som ønsker at være 

repræsenteret. 

 

De enkelte afdelinger skal på hovedgeneralforsamlingen oplyse, om man ønsker at være repræ-

senteret i hovedbestyrelsen, og i givet fald, hvem der er afdelingens repræsentant. En afdeling, 

der ønsker at være repræsenteret i hovedbestyrelsen, men er forhindret i at møde til hovedgene-

ralforsamlingen, skal skriftligt meddele navnet på afdelingens repræsentant til formanden for 

hovedbestyrelsen senest dagen før generalforsamlingen. 

 

Er en afdelingsrepræsentant forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, kan afdelingen 

vælge at sende en suppleant. 

 

Antallet af direkte valgte medlemmer af hovedbestyrelsen fastsættes af hovedbestyrelsen og 

godkendes af hovedgeneralforsamlingen. 
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Hovedbestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige drift. Sam-

mensætning, beslutningskompetence mv. for et forretningsudvalg besluttes af hovedbestyrel-

sen, som også fastlægger forretningsorden for et forretningsudvalg. 

 

Stk. 3. Den daglige ledelse af de respektive afdelinger varetages af afdelingsbestyrelsen, som 

repræsenterer afdelingen i alle forhold. 

 

Hver afdelingsbestyrelse tilrettelægger selv det daglige arbejde i afdelingen. Dette skal ske un-

der størst mulig hensyntagen til de øvrige afdelinger. Afdelingsbestyrelserne skal samarbejde 

med hovedbestyrelsen ved løsning af fælles opgaver.  

 

 Hver afdelingsbestyrelse består af formand, kasserer og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Antallet af 

bestyrelsesmedlemmer fastsættes af afdelingsbestyrelsen, og skal godkendes af afdelingsgeneral-

forsamlingen. 

 

Stk. 4. De enkelte bestyrelser konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, nedsætter ar-

bejdsudvalg og uddelegerer tillidshverv, som er nødvendige for hovedforeningens hhv. afdelin-

gernes drift. Konstituering skal ske senest 2 uger efter en generalforsamling. 

 

 Stk. 5. Hovedbestyrelsen og de enkelte afdelingsbestyrelser udfærdiger selv forretningsorden. 

 

 

§5 Optagelse af medlemmer 
Medlemmer kan optages i såvel hovedforeningen som i de enkelte afdelinger. Når man er opta-

get som  medlem i en afdeling, er man også optaget som medlem i hovedforeningen. 

 

Som medlem kan optages enhver, der accepterer foreningens vedtægter. Vedtægterne forudsæt-

tes at være accepteret i forbindelse med indmeldelse. 

 

Stk. 2. Tilmelding sker i henhold til procedurer, som fastlægges af den enkelte afdeling hen-

holdsvis hovedforeningen. Hvis tilmeldingen er begrænset til f.eks. en enkelt sæson, skal dette 

tydeligt fremgå ved tilmelding. Hvor der ikke er tale om en tidsbegrænset tilmelding, er tilmel-

ding gældende indtil der sker udmeldelse, jf. §7. 

 

Stk. 3. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra foræl-

dre/værge. 

 

Stk. 4.  Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt. 

 

 

§6 Kontingent 
Stk. 1 Kontingent fastsættes på en generalforsamling i den enkelte afdeling henholdsvis hoved-

foreningen.  

 

 Stk. 2. Kontingentet opkræves forud og er bindende for hele den periode, kontingentet dækker.  

 

Stk. 3. De enkelte bestyrelser kan beslutte at give kontingentnedsættelse eller -fritagelse til in-

struktører, træner og bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 4. Afdelingsmedlemmer betaler ikke kontingent til hovedforeningen. 
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Stk. 5. Et medlem er i restance, såfremt kontingent ikke er betalt senest 30 dage efter rettidig 

indbetalingsdag. 

 

  

§7 Udmeldelse – eksklusion 
Udmeldelse skal ske skriftligt til afdelingsbestyrelsen henholdsvis hovedbestyrelsen. De enkel-

te afdelingsbestyrelser kan vælge at fastlægge egne regler for udmeldelse af en afdeling. 

 

Et medlem, der gentagne gange, trods påtale, søger at hindre andre medlemmers sportslige ak-

tiviteter eller en bestyrelses administration, bevidst modarbejder foreningen eller er mere end 

to måneder i restance, kan ekskluderes fra den afdeling/hovedforening, som denne er medlem 

af. 

 

Stk. 2. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem 

af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld. 

 

Stk. 3. Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære 

generalforsamling i den pågældende afdeling eller hovedforeningen. Spørgsmålet om eksklusi-

on skal optages som særskilt punkt på dagsorden. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 

af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. 

 

 

§8 Bestyrelsesmøder 

Der afholdes bestyrelsesmøde i hovedbestyrelsen henholdsvis afdelingsbestyrelsen, når for-

manden eller mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen 

er beslutningsdygtig, såfremt korrekt indkaldelse er fremsendt rettidigt, uanset antallet af 

fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 6 dages varsel ved skrift-

lig meddelelse indeholdende dagsorden til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. 

 

Beslutninger på et bestyrelsesmøde skal føres i referat, som skal godkendes senest på næst-

kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

§9 Ordinær generalforsamling 
  Hovedforeningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen. 

Afdelingernes højeste myndighed er afdelingsgeneralforsamlingen. 

   

Stk. 2. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

  

Stk. 3. Ordinære afdelingsgeneralforsamlinger afholdes hvert år, inden afholdelse af hovedge-

neralforsamlingen. 

 

Stk. 4. De respektive bestyrelser indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel ved 

annoncering på foreningens hjemmeside www.LUI.dk 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes forelagt en generalforsamling til vedtagelse, skal være den respekti-

ve formand skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

 

Stk. 6. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem i mindst 14 

dage og ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 14 år har en forældre/værge stem-
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meret. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde. Ingen kan oppebære mere end én 

stemme. 

 

Stk. 7. En generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt den er korrekt og rettidigt indkaldt, 

uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dette gælder dog ikke ved be-

slutning om nedlæggelse af en afdeling (§16) eller foreningens opløsning (§17). 

 

Stk.8. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion (§7), ved-

tægtsændringer (§14), nedlæggelse af en afdeling (§16) eller foreningens ophør (§17). Der skal 

foretages skriftlig afstemning, blot et medlem eller dirigenten ønsker det. 

 

Ved personvalg stemmes om 1 bestyrelsespost eller lignende ad gangen. 

 

Stk. 9. Valgbar er enhver, der har stemmeret, dog skal formand og kasserer være myndige. I 

særlige tilfælde kan dispenseres med hensyn til valgbarhed af ikke stemmeberettigede, såfremt 

dette vedtages med mindst 75% flertal af de fremmødte stemmeberettigede. 

 

Stk. 10. Dagsorden for ordinær hovedgeneralforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent.   

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Planer for næste års aktiviteter    

4. Kort forelæggelse af beretning fra de enkelte afdelinger 

5. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 

6. Forelæggelse af budget for  indeværende år til godkendelse  

7. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af hovedforeningen   

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

9. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af formand eller kasserer i hhv. ulige/lige år.   

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

c. Valg af bestyrelsessuppleanter 

d. Valg af 2 revisorer   

e. Valg af en revisorsuppleant 

f. Anmeldelse af afdelingsrepræsentanter  

10. Eventuelt.  

 

Stk. 11. Dagsorden for ordinær afdelingsgeneralforsamling skal omfatte mindst følgende punk-

ter: 

 

1. Valg af dirigent.   

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 

3. Planer for næste års aktiviteter    

4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 

5. Forelæggelse af budget for de indeværende år til godkendelse  

6. Fastsættelse af kontingent.   

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af formand eller kasserer i hhv. ulige/lige år.   

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

c. Valg af bestyrelsessuppleanter 
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Til afdelingsgeneralforsamlingen har en repræsentant fra hovedbestyrelsen taleret, men ikke 

stemmeret. 

 

Stk. 12. Såfremt det på en generalforsamling viser sig umuligt at finde emner til for-

mand/kasserer, kan generalforsamlingen beslutte at vælge en bestyrelse, der herefter konstitue-

rer sig selv. 

 

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år. Suppleanter for et år. Suppleanter, 

der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 14.  Der føres referat, som underskrives af dirigenten. 

     

 

§10 Tegningsret 
Hovedforeningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af for-

mandens fravær tegnes foreningen af kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. 

 

De enkelte afdelinger tegnes af afdelingsformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I til-

fælde af formandens fravær tegnes foreningen af kassereren i forening med et bestyrelsesmed-

lem. 

 

 Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 

 

 

§11 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær hovedgeneralforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller hvis mindst 10% af alle stemmeberettigede skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, 

ønsker dette. 

 

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det nød-

vendigt, eller hvis mindst 10% af alle afdelingens stemmeberettigede skriftligt, indeholdende 

motiveret dagsorden, ønsker dette. 

 

 Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er frem-

sat over for bestyrelsen. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling jf. §9. Dagsordenen skal 

altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet. 

 

Stk. 3. Såfremt en afdelingsbestyrelse ikke er funktionsdygtig, kan hovedbestyrelsen forestå 

indkaldelsen. 

 

 

§12 Økonomi 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskaber for såvel hovedforeningen som de enkelte afde-

linger revideres af en af de to revisorer, som er valgt på hovedgeneralforsamlingen, jf. §9 stk. 

10. 

  

Stk. 2. Hovedforeningen fører selvstændigt regnskab under hovedbestyrelsens ansvar. 
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Stk. 3. De enkelte afdelinger fører selvstændigt regnskab under de respektive afdelingsbestyrel-

sers ansvar. Afdelingsregnskaber skal forelægges hovedbestyrelsen til orientering senest 2 uger 

efter godkendelse. 

 

Stk. 4. Hovedforeningen udarbejder budget for det kommende regnskabsår. 

 

Stk. 5. De enkelte afdelinger udarbejder budget for det kommende regnskabsår. Dette forelæg-

ges hovedbestyrelsen til orientering senest 2 uger efter godkendelse. 

 

Stk. 6. Hver afdeling er suverænt ansvarlig for afdelingens økonomi, herunder for budget, regn-

skab og indgåelse af økonomiske forpligtelser. 

 

Hovedforeningen kan ikke hæfte for afdelingernes gæld, ligesom afdelingerne ikke kan hæfte 

for hinanden eller hovedforeningen. 

 

Oprettelse af konti i et pengeinstitut o.l. foretages altid i afdelingens henholdsvis hovedforenin-

gens navn. 

 

Medlemmer af hoved- eller afdelingsbestyrelse hæfter ikke personligt for de af hovedforenin-

gen hhv. afdelingens indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen økono-

misk forpligtelse udover kontingentforpligtelse. 

 

Erstatningskrav for hændelser, der rammer medlemmer under sportsudøvelse, kan ikke gøres 

gældende overfor hovedforeningen eller afdelingerne. 

 

Stk. 7. Hver afdeling betaler et årligt bidrag til hovedforeningens drift. Størrelsen af dette bi-

drag fastsættes af hovedbestyrelsen. 

 

 

§13 Æresbevisninger 

LUI-prisen, som blev stiftet i 1973, uddeles én gang årligt af hovedbestyrelsen, normalt i for-

bindelse med hovedgeneralforsamlingen. Prisen tildeles et eller flere medlemmer i LUI efter 

indstilling fra mindst ét stemmeberettiget medlem. 

 

Ungdomsprisen uddeles ligeledes én gang årligt efter samme retningslinjer som LUI-prisen. 

 

Personer, som i særlig grad har gjort sig fortjent hertil, kan af hovedbestyrelsen udnævnes til 

æresmedlemmer. Æresmedlemskab er livsvarigt, gælder alle afdelinger og giver vederlagsfrit 

adgang til alle LUI's sportsarrangementer. 

 

 

§14 Vedtægtsændringer 
 Vedtægtsændringer kan ske på enhver hovedgeneralforsamling, såfremt dette er påført dagsor-

denen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 75% af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 
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§15 Oprettelse af nye afdelinger 

Nye afdelinger kan kun oprettes efter hovedbestyrelsens beslutning, Hovedbestyrelsen indkal-

der til stiftende generalforsamling i de nye afdelinger efter reglerne i §9. 

 

 

§ 16 Nedlæggelse af afdelinger 

En afdeling kan kun nedlægges efter beslutning på en afdelingsgeneralforsamling og kun efter 

samme regler som i §17. Hvis en afdeling nedlægges med det formål at stifte en ny forening 

med samme formål og indhold, overgår afdelingens aktiver til den nye forening. Hvis afdelin-

gen nedlægges, uden at der oprettes en anden tilsvarende foreningen, opbevares afdelingens ak-

tiver af hovedforeningen, som sikrer at disse anvendes til almennyttigt idrætsarbejde i LUI. 

 

 

§17 Foreningens opløsning 
 Beslutning om hovedforeningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 

ekstraordinær hovedgeneralforsamling.  

 

 Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 75% af de afgivne stemmer er for 

forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 75% af de stemmeberettigede, stemmer for en ned-

læggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger ef-

ter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet. 

 

 Stk. 3.  Hovedforeningens aktiver fordeles mellem afdelingerne, som sikrer at disse anvendes til 

almennyttigt idrætsarbejde i afdelingerne. 

 

Såfremt der ved hovedforeningens opløsning ikke findes afdelinger at fordele aktiverne imel-

lem, skal foreningens aktiver søges bevaret og anvendt på almennyttigt idrætsarbejde i Lynge-

Uggeløse området. Der skal ved en opløsende foreningsgeneralforsamling udpeges 3 af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer, som skal administrere foreningens aktiver med 

henblik på at sikre ovenstående formål. 

 

Såfremt det ikke er muligt at udpege 3 stemmeberettigede medlemmer, som beskrevet ovenstå-

ende, skal foreningens aktiver bevares i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen 

foranlediger disse fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen 

 

 

§18 Særlige forhold vedr. skytteafdelingen 
Forhold, som gælder særligt for skytteafdelingen for at denne kan leve op til gældende lovgiv-

ning, fastlægges af afdelingsbestyrelsen i dennes forretningsorden. 

 

 

 

 

 

Foreningen er stiftet den 9. april 1910 

Vedtægterne er senest revideret og godkendt på hovedgeneralforsamling 25. marts  2015. 

 


