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Vedtægter for BMI Løb & Motion 
 
 
 
 
§1  FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 
 
Beder-Malling Idrætsforening Løb & Motion, forkortet til BMI Løb & Motion, er en afdeling under 
Beder-Malling Idrætsforening, hjemmehørende i Beder og Malling. BMI Løb & Motion er stiftet 
den 15/4 1982. 
 
BMI Løb & Motion er medlem af Dansk Atletik Forbund og via hovedforeningen medlem af Dansk 
Idræts Forbund. BMI Løb & Motion kan i øvrigt tilslutte sig andre organisationer eller 
sammenslutninger, som kan medvirke til at fremme foreningens formål. 
 
§2 FORMÅL 

 At udbrede kendskabet til løb/motion og på anden måde virke for denne sports fremme. 
Foreningen er hjemmehørende i Beder og Malling og vil særligt bestræbe sig på, at beboere 
i dette område – og det sydlige Århus i øvrigt – får et godt tilbud om løb i fællesskab. 

 At give medlemmerne de bedst mulige betingelser for at dyrke deres sport  
 At skabe gode motions- og konkurrencemuligheder 
 At skabe et godt klubliv og en god social ramme om løb og andre aktiviteter 
 Foreningen er primært en motionsklub. Fokus er derfor først og fremmest på brede 

motionsaktiviteter snarere end på støtte til eliteløberes udfoldelse. 
 
§3 MEDLEMSKAB 
Et medlemskab i BMI Løb & Motion omfatter hele husstanden. Medlemskontingentet fastsættes af 
generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. 
 
Det årlige kontingent opkræves via PBS. Medlemmer, der ikke ønsker at betale via PBS’ 
betalingsservice, pålægges et ekstra administrationsgebyr.  
Oplysning om det for tiden gældende kontingentbeløb fås ved henvendelse til kassereren. 
 
§4 INDMELDELSE 
Indmeldelse sker skriftligt til foreningens kasserer. Medlemskab er accepteret, når kontingentet er 
indbetalt. Indmeldelse kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt af året. Det første års 
kontingentstørrelse reguleres således, at kontingentet opkræves for indeværende kvartal samt 
kalenderårets efterfølgende kvartaler. 
 
Ved indmeldelse udleveres relevant skriftligt materiale om foreningen samt et eksemplar af 
vedtægterne. 
 
 
 
 
 



BMI Løb & Motion 
 

 2

 
§5 UDMELDELSE 
Udmeldelse sker skriftligt til kassereren (evt. per mail) til ophør pr 31. december. 
Et medlemskab kan ophæves, såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, og medlemmet - efter en 
rykker - fortsat undlader at betale. Det samme gør sig gældende for restancer i forbindelse med 
deltagelse i løb. 
 
§ 6 MEDLEMSKORT 
Foreningen har ikke et egentligt medlemskort. Kvittering for betalt kontingent fungerer som 
medlemskort.  
 
§ 7 BESTYRELSEN 
BMI Løb & Motion ledes af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.  
Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen således: 
BMI Løb & Motions formand vælges af generalforsamlingen og er på valg hvert år 
Næstformand og kasserer vælges for to år ad gangen, men kan ikke være på valg samme år. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges også for to år ad gangen, sådan at 2 medlemmer vælges 
det ene år og 1 det efterfølgende år. 
Suppleanterne vælges for to år forskudt. Dvs. at én vælges for 2 år og én for 1 år i 2018 og herefter 
2 år. 
To revisorer og to revisorsuppleanter er på valg hvert år, 
Foreningen tegnes af formanden. 
 
§ 8 PROTOKOL 
Der skrives referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder. Referatet fra generalforsamlingen 
underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøder underskrives ikke, men 
godkendes mundtligt – og føres til referat – på det følgende bestyrelsesmøde. 
 
§ 9 BESTYRELSESMØDER 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Mødedatoer aftales så vidt muligt et år frem. Der holdes 
som udgangspunkt ca. 6 ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af 
stemmelighed giver formandens stemme udslaget.  
 
§10 FORENINGENS DAGLIGE DRIFT 
Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af opgaver inden for foreningens formål. Fx 
motionsudvalg, aktivitetsudvalg.  
Udvalgene konstituerer sig selv og er beslutningsdygtige, når mindst et medlem mere end halvdelen 
er til stede. Beslutninger i udvalgene træffes ved simpel stemmeflerhed. 
Der er ikke referatpligt i udvalgene. Men alle væsentlige initiativer, som udvalgene tager, skal 
forelægges bestyrelsen forinden.  
Foreningen baserer sig på frivillig arbejdskraft. Derfor har foreningen en høj frihedsgrad for så vidt 
angår selvstændige initiativer fra de enkelte medlemmer og grupper af medlemmer. Dog skal alle 
større initiativer i foreningens navn forelægges bestyrelsen til godkendelse forinden. Initiativer, der 
indebærer klubbetalte udgifter, skal altid forelægges for formanden/bestyrelsen. 
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§ 11 GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle BMI Løb & Motions anliggender – men er 
dog underlagt hovedforeningens love, som altid er gældende. Generalforsamlingen kan således tage 
stilling til alle spørgsmål, i hvilke dens kompetencer i disse vedtægter ikke udtrykkeligt er 
udelukket. Spørgsmål, som klart falder uden for foreningens formål, jfr. § 2, kan dog ikke behandles 
på generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar 
måned det følgende år. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af 
bestyrelsen, samt en referent. Generelforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers 
varsel. Indkaldelsen sker ved annoncering på BMI Løb & Motions hjemmeside samt ved udsendelse 
af mail til samtlige medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder 
vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens 
afholdelse. Er der indkommet forslag, lægges disse på foreningens hjemmeside sammen med 
dagsorden således, at det er tilgængeligt for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.   
 
Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 16 år, har adgang til deltagelse i generalforsamlingen. 
Hvert medlemskab, jf. § 3, har en stemme på generalforsamlingen. Stemmeret indtræder dog først 
efter 3 måneders medlemskab og er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 
 
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har været medlem af BMI Løb & 
Motion i 3 måneder.  
 
Minimumsdagsorden for den ordinære generalforsamling (bestyrelsen kan derudover beslutte at 
sætte temadiskussioner m.v. på dagsordenen): 

1) Valg af dirigent 
2) Formanden aflægger beretning for årets virksomhed 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse 
4) Behandling af indkomne forslag 
5) Valg af formand  
6) Valg af næstformand og kasserer 
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
8) Valg af suppleanter 
9) Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
10) Eventuelt. 

 
§ 12 GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED 
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger 
ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog, at to tredjedele af 
de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningen skal foregå skriftligt, hvis der fremsættes krav 
herom af 1 af de fremmødte medlemmer. Stemmeafgivelse kan kun praktiseres ved personligt 
fremmøde. 
 
§ 13  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning til det, og 
skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 af foreningens medlemskaber 
skriftligt forlanger dette med angivelse af, hvad de ønsker behandlet (en motiveret dagsorden). 
Indkaldelsen skal ske efter de i § 11 angivne regler og skal, når den sker ifølge begæring fra 
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medlemskaberne, finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse, således at den 
ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. 
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning osv. gælder de samme regler som beskrevet i § 11.  
 
§ 14 REGNSKAB 
Kassereren fører på bestyrelsens vegne et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til 
enhver tid viser foreningens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Regnskabsåret er 
kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid 
kan forlange at få forevist samtlige bilag og kassebeholdningen, og som over for bestyrelsen er 
pligtige til at gøre opmærksom på dispositioner, som de finder uforsvarlige eller regnskabsmæssigt 
betænkelige. Regnskabet skal foreligge på foreningens årlige generalforsamling sammen med 
revisorernes underskrifter og eventuelle skriftlige kommentarer 
 
§ 15 FORENINGENS OPHØR 
Beslutning om BMI Løb & Motions ophør kan kun tages på to på hinanden følgende og i den 
anledning specielt indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst en måneds 
mellemrum. Beslutningen om ophør skal på begge disse generalforsamlinger vedtages med to 
tredjedele af de afgivne stemmer.  
Bestemmelser og afvikling af foreningens forpligtelser samt om salg af ejendele og lignende i 
likvidationstilfælde afgøres ved simpelt stemmeflertal. Overskuddet går til hovedforeningen. 
 
§ 16 HOVEDFORENINGEN 
BMI Løb & Motion er til enhver tid undergivet hovedforeningens til enhver tid gældende love for 
tiden, som vedtaget på hovedgeneralforsamlingen den 20/10 1977, ændret den 19/3 og 23/4 1981. 
 
 
 
Vedtaget på BMI Løb & Motions generalforsamling den 19/1 1983 
- ændret ved generalforsamlingen den 15/1 1986 
- ændret ved generalforsamlingen den 14/1 1987 
- ændret ved generalforsamlingen den 14/2 2001 
- ændret ved generalforsamlingen den 7/2 2007 
- ændret ved generalforsamlingen den 26/2 2008. 
- ændret ved generalforsamlingen den 27/2 2013 
- ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 11/10 2017 
-ændret ved generalforsamlingen den 21/2 2018  
 
 
 
 


