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I n t\\1111\ii" li~ ihl\•11 1,11 I lllh.Ulflv lt1r~t~i(1reolng, f'orentngcn "" hjemmehørende I Hi1lernlov sogn 1 

h 1Rh1111j ~t ,~UIVI\ l\lhiHHUII" hil t'tlll01t61l er 11llfl.'-'1 den 28/2 1'>90 som en sammenslutning af Hillenlev 
t n 1n111twt1 ~ & lduo111 t\\ft nh,Q, ti llth,1 l I Ht10 og llill er11løv Boldklub, stiftet i 1%(J. 

h lf\"Hlnj~fui ll1rml l t\l 111 tU\lllle ,,g glw inti;roaanrcde børn, unge og vokKnc mulighed for at dyrke idræt 
Oll c1uthm kullur~I "ktlvttet, 1m1111 111 va11,•t1a»n tælles intoreøNw- inden for de under foreningen til enhver tid 
11 tu111~m, ,munu,1 

110 1"1-nhi li\Q(\ 1)flli\jtr ui vol ~kttve I.k lin fllttlll1V'1 m~dl tuumør 

§ 3 

llllh.11'iihW ldrm1sthrenh1» e1 hl t1 lutt eit D.1.F., Dansk ldnetll Forbund og D01, Danske Gymnastik- og 
l tlnur. I, )li"I) il'ØUl 

§ 4 

hm~ilu.jen looes 11f an oostyrelso pA 5 penmnor. Formand og lcaaserer har teKJ1ini5retten for foreningen 
,1kl skal v~rc hrndddondo i f-uborg-Midtfyn Kommune. Bostyrelsesmedlcmmerne vælges for 2 år af 
~-u,llcn ~diedes ttt k11s11eror, fodboldfunnand oa sekretær er pA valg i lige år og fonnand, og 
s._V\11110.~tikfonn:md er pA vota i ulige år. Desuden vælies 2 suppleanter, der er på valg hvert år. Supplcan
rei , clet 1nutræder 1 bt:$tyrclson er nitid pA valg vod førstkommende ordinære generalforsamling. 

§5 

Bestyrclseu faøtsa,tter kontingent og lederhonorarer. 

8e!>tyrel$æ1 fa.ertsretter tenninw- for kontingentopkrævning. 

Ind- og udmcldolser !llcer skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder. Udmeldelse kan kun ske, 
hvis pågældende har betalt kontingent for den periode i hvilken udmeldelsen finder sted. Såfremt et 
medlem stAr i restance i 3 mdr. uden at være lovligt udmeldt, kan vedkommende slettes og kan ikke 
goooptages i fureningen, for restancen er betalt. 

Bestyrelsen lrnn udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at den 
r Asfr!ldend,- har haft lqj li11hcd til at fremføre sit forsvar. VedJc:ommende medlem kan fordre spe,rgsmAlet 
pmvct ved forst lcomme11de gcncntlforsamling - indtil den tid er vedkommende at betragte som værende 

udelukket. 
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Foren.in.gens regnskabd r er 1. januar til 31 deocm\lCl'. 
Kusseireren skal, mindst 2 uger inden gennlfursamlingen, der s.kal afholdes senest l . marts, afgive 
di iftsrogns.k.ab, statusopgørelse pr. 31. december samt budget for det kommende reenskabs!r hl 
revis(.)romc. 

Samtidigt afleveres statu~ over rooskllber og rekvisitter pr. 31. Dec,ember. 

Regnskabet forsynes med rcvisorpltcgning og forlæges den ordinære generalforsamling til 
godkendelse. 

§ 7 

Revisionen består af 2 af dc:n ordinære generalforsamlings valgte medlemmer, der vælges for 2 år af 
gln{{en. men afgh skiftevis. Desuden vælges hvert år 21 revisorsuppleant 

§ 8 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal - og er med de indskrænlcninger, 
som disse love foreskriver, højeste myndighed i alle foreningens anliggender - og afgør sagerne ved 
almindeligt stemmeflertal, dog undtaget de i paragraf 11 og paragraf 12 nævnte tilfælde. Personvalg af
gøres ved relativt stemmeflertal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 ~ varsel i 
lokalpressen, eller ved omdeling i sognet. 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 

I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan gcncnlforsamlingen ikke tage endclii beslutning. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 
16 år, såfremt vedkommende har været medlem af foreningen den sidste måned inden generalfor
samlingen og kan frc:mvise gyldigt medlemshevis. 

Stemmeberettigede og valgbare er desuden forældre til aktive under t 6 år, dog har fremmødte 
stemmeberettigede kun 1 stemme. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. 

Skriftlig afstemning skal finde sted, s!frcmt blot et medlem fordrer det. Endvidere skal alle afstemninger 
om udelukkelse ske skriftligt. 

Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke med. 

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag~ kan denne ikke på ny forebringes fur tidligst på den 
nærmest følgende generalforsamling. 
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~--~ ~e1~r::n:=n-g bi:: t erih,"Cr iiti mdk:1Jdes ~ bcs1yrels:n. og skal indbldcs, når 
......-...,.rs: '!: r...e, ,. ,,:h,.,,,P.fiz,.g~ o~cr f~ dd ... ! ~-me til:fz:1de sb1 gmcnlfursamlingm 
6'6 ~ : ~ e~ -c ~ htrtil er krmmm bc:sty'l"d,cø 1 bzn:ic. l~ af den til 
~-:I.._[~~ 

J 11 

F 'XL ,. '· i : ~ kÆe ~ su pi ~ ~ når mindst 2/3 af de &(givne stemmer er 
:æf:n;~ 

? m;rmt <11_;.u.~ tt: ~ ~ ,ter ~d på ::! µ! rumndm ~ gmcralfursllmling. hvor 3.'4 af de 
~...e c;;,e-w,,' dxi atigoie cmflcor.u- m.mn:m-· bc:rb. 

~>:. ~-:r lir..: 't erl ~ "t-!~1',g lf:-..tto .;'"'p u1fJlde bøme,-og~ i Hilla-sJev gl. sogn. 


