Vedtægt for Danske Idræt
§ 1. Navn og formål
Foreningens navn er Danske Idræt. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.
Foreningens formål er at samle medarbejdere i Danske Bank koncernen, herunder pensionister,
for at varetage fælles interesser inden for idrættens område.
Foreningens medlemmer dyrker sport under de forskellige navne (brands), som foreningen aftaler
med Danske Bank A/S.
Foreningen kan være tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og/eller lokale
firmaidrætsorganisationer.
§ 2. Medlemskab
Foreningen er landsdækkende. Alle, der er ansat i eller pensioneret med pensioniststatus fra
Danske Bank koncernen i Danmark, kan være medlem af foreningen.
Ved ansættelsesforholdets ophør i Danske Bank koncernen, ophører medlemskabet samtidig.
§ 3. Udmelding
Medlemmerne kan til enhver tid opsige deres medlemskab. Det kan ske enten via foreningens
hjemmeside, eller ved direkte henvendelse til den region, hvor medlemmet er registreret.
I forbindelse med opsigelsen vil allerede indbetalt kontingent ikke blive refunderet.
§ 4. Organisation
Foreningens drift varetages af følgende organer:

§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Den afgør ved simpelt flertal de ifølge
dagsordenen forelagte sager.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
Foreningens medlemmer kan stemme ved fremmøde eller ved fuldmagt, dog kan hvert medlem
højst besidde 5 fuldmagter.
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§ 6. Afholdelse af generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. april med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af
a) Bestyrelsen, jfr. § 9
b) 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år
6. Eventuelt
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Forslag skal bekendtgøres via foreningens informationssystem senest 8 dage
før generalforsamlingen.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det påkrævet, eller på
forlangende af mindst 100 medlemmer.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter samme retningslinjer som den ordinære
generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling vil kun omhandle de punkter på dagsordenen, der er årsag til
den ekstraordinære generalforsamling.
§ 8. Vedtægtsændring
Ved ændring af vedtægten er det et krav, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er
mødt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås en sådan majoritet, men uden at det krævede antal medlemmer er til stede, indkaldes en
ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal uden hensyn til de
fremmødte medlemmers antal.
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§ 9. Bestyrelsen
Foreningen forpligtes af bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig for
anvendelsen af de midler, som foreningen råder over. Formand eller kasserer, i forening med et
medlem af bestyrelsen, kan tegne foreningen ved underskrift.
Bestyrelsen skal vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen består af formand, næstformand,
kasserer, sekretær og højst 3 bestyrelsesmedlemmer. Disse medlemmer vælges for 2 år ad
gangen, så formand, sekretær og højst 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, og næstformand,
kasserer og højst 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Derudover kan der vælges yderligere bestyrelsesmedlemmer, der svarer til antallet af regioner.
For at sikre en geografisk ligevægt i fordelingen af bestyrelsesmedlemmer, har hver region krav på,
men ikke pligt til, at besidde 1 af regionspladserne i bestyrelsen.
Disse medlemmer udpeges på regionernes årsmøde og vælges til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil
førstkommende generalforsamling.
§ 10. Afholdelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder møder efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er mødt. Forslag, der
kommer til afstemning i bestyrelsen vedtages, hvis der er simpelt flertal for forslaget.
Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Ved hvert bestyrelsesmøde fører en mødedeltager referat. Kopi af referatet fra
bestyrelsesmøderne sendes til de regionsansvarlige.
For den gæld som Danske Idræt måtte stifte, hæfter hverken foreningens ledelse eller medlemmer
personligt.
§ 11. Regionerne
Foreningen er opdelt i regioner. Bestyrelsen træffer beslutning om etablering, opdeling,
nedlæggelse og andre ændringer af regionerne.
Regionernes opbygning
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Hvert år inden den 15. marts indkalder de enkelte regioner, med mindst 14 dages varsel, til et
medlemsmøde, hvor der vælges en regionsansvarlig og en bogføringsansvarlig. Begge vælges for
et år. Hvis en regions- eller bogføringsansvarlig stopper i valgperioden, skal der umiddelbart efter
indkaldes til et nyt medlemsmøde, hvor der skal findes en ny.
På medlemsmødet vælger regionen, om de ønsker at benytte deres plads i bestyrelsen, og i givet
fald, hvilken person de ønsker opstillet.
Hver region kan frit vælge yderligere medlemmer for 1 år ad gangen til at varetage forskellige
administrative opgaver.
Hver region kan efter behov etablere et antal udvalg for de enkelte idrætsgrene eller
lokalområder. Det enkelte udvalg varetager interesserne med ansvar over for den
regionsansvarlige. Udvalget konstituerer sig selv.
Et af medlemmerne i et udvalg eller et lokalområde skal fungere som kontaktperson til den
regionsansvarlige.
§ 12. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§13. Eksklusion
Bestyrelsen har mulighed for at idømme karantæne eller ekskludere medlemmer.
§ 14. Våbentilladelse
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen forpligtet til at give
orientering til politiet, eller tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens
skøn, uanset årsag, ikke længere bør være indehaver af en tildelt våbentilladelse.
§ 15. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en særlig indkaldt generalforsamling.
Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og for
forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Opnås en sådan majoritet, men uden at det krævede antal medlemmer er til stede, indkaldes en
ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden
hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Danske Banks Velfærdsfond af 1993.
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