
  

Forslag, der vedrører vedtægtsændringer, skal dog vedtages på Regionsgeneralforsamlingen 

med 2/3 dels flertal af de fremmødte stemmeberettigede personer. 

 

På Regionsgeneralforsamlingen aflægger Regionsformanden beretning om arbejdet i det for-
løbne år, og Regionskassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

 På Regionsgeneralforsamlingen vælges Regionens ledelse, 2 suppleanter til ledelsen, 2 
revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

 Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. 

 
 Valgene foregår efter følgende plan: 

 

 På lige år vælges kasserer, 1 medlem, 1 suppleant. 
 

 På ulige år vælges formand, 1-2 medlemmer, 1 suppleant. 
 

 Ekstraordinær Regionsgeneralforsamling afholdes, når Regionsledelsen finder det nødven-

digt, eller når mindst 1/3 af Regionens foreninger indsender skriftlig anmodning herom med 
angivelse af, hvad man ønsker behandlet. En ekstraordinær Regionsgeneralforsamling kan 

kun behandle sager, der er fremsat på dagsorden. 

 
 Hver forening, der har opfyldt sine forpligtigelser til såvel Forbund som Region har ret til at 

deltage i Regionsgeneralforsamlingen med 2 repræsentanter, der begge har tale- og stemme-

ret. Endvidere deltager Regionsledelsen, idrætsudvalgene med stemmeret, samt de 2 valgte 
revisorer i Regions-generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. 

 

 REGNSKAB: 
 Regnskabsår er kalenderår. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære Regionsgene-

ralforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og under-

skrift af disse samt hele Regionsledelsen. 
 

 Desuden revideres regnskabet af en registreret revisor. 

 
 Der foretages en regnskabsmæssig (talmæssig) revision, kontrol af, at bilag og bogføring er i 

overensstemmelse med hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede. 

 
§ 10: Forseelser mod turneringsreglementer og lignende afgøres af det pågældende idrætsudvalg. 

En udelukkelse, der godkendes af Regionsledelsen, gælder for samtlige idrætter 

 

Forseelser angående økonomi behandles og afgøres af Regionsledelsen. 

 

§ 11: Foreninger skal give Regionen/Forbundet meddelelse om evt. vedtægtsændringer, adresse-
ændringer og ændringer i bestyrelsens sammensætning. 

 

Hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, er Regionsledelsen bemyndiget til at træffe de 
fornødne afgørelser i henhold til Forbundets love, som Regionen er underlagt. 

 

§ 12: REGION MIDTJYLLAND kan ikke opløses, så længe 4 foreninger ønsker dens beståen. 
Ved en evt. opløsning skal alle Regionens midler, inventar og materialer m.m. deponeres i 

Dansk Arbejder Idrætsforbund og skal udleveres til en evt. nystartet Region Midtjylland. 

 

 

 

 
Vedtaget på Ekstraordinær Regionsgeneralforsamling den 5. september 2018 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                     
   
 

 

 
 

 

 

  

 

 



  

 

VEDTÆGTER, DAI REGION MIDTJYLLAND  

§ 1: Region Midtjylland er en sammenslutning af samtlige foreninger under Dansk Arbejder 

Idrætsforbund i Region Midtjylland. Regionskontorets hjemsted er Aarhus Kommune. 
 

§ 2: Regionens formål er at virke for udbredelse og udvikling af idrætstilbud med et socialt sigte 

og varetage alle sager af fælles interesse i Regionens område. 
 

 Dette gøres bl.a. ved: 

                       - at medvirke til dannelse af nye foreninger i Regionen, 
                       - at udskrive turneringer/stævner og regionsmesterskaber – samt udvikle nye aktiviteter 

                       - at udvikle samarbejde mellem Regionens foreninger, 

                       - at danne bindeled mellem Regionens foreninger og Forbundet, 
                       - at tilvejebringe idrætssamarbejde på internationalt plan, 

                       - at repræsentere Regionens interesser over for de lokale myndigheder, forbund o.lign. 
  

§ 3: Som medlem af Region Midtjylland og dermed af Dansk Arbejder Idrætsforbund optages alle 

foreninger, der anerkender Forbundets og Regionens vedtægter, bestemmelser og reglemen-
ter. 

 

 En forening, der ønsker at blive medlem, skal indsende ansøgning herom til Regionen. Ind-
meldelsen er først gyldig, når den er godkendt af Forbundet. 

 

 Ansøgningen skal være ledsaget af foreningens vedtægter og fortegnelse over bestyrelsen. 

 

 Udmeldelse skal ske skriftligt til Regionen, og den skal være Regionen i hænde senest den 

31. marts for at få virkning samme år. Regionen/Forbundet vil da bekræfte udmeldelsen, der 
dog kun kan anerkendes, såfremt foreningen har bragt sine økonomiske forhold i orden til 

både Forbund og Region. 

 
 Regionen kan optage ekstraordinære medlemmer, der dog kun har ret til begrænsede ret-

tigheder. 

 
§ 4: Alle foreninger i Region Midtjylland skal betale kontingent, der fastsættes af Forbundet. 

 Kontingentet skal indbetales senest den 31. marts. Ved indmeldelse betales årskontingent 

straks. For foreninger, der optages efter 1. oktober, dækker kontingentet den resterende del af 

året samt efterfølgende kalenderår. 

 

§ 5: Regionens øverste myndighed i et valgår er Regionsledelsen, der består af: 
 Regionsformand, 

 Regionskasserer,  

 1-3 medlemmer og 
 Regionens konsulent/er (uden stemmeret) 

 

 Regionen konstituerer sig på førstkommende møde med næstformand. Afgørelser træffes ved 
simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Regionsledelsen er kun 

beslutnings-dygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. 

 Regionsledelsen kan bestemme, at de valgte suppleanter deltager i Regionsledelsesmøderne 

uden stemmeret. 

 Medlemmer af Regionsledelsen har ret til at overvære alle møder i idrætsudvalgene og 

idrætsstævner arrangeret af Regionen og Regionens foreninger. 

 

Regionsformanden udgør den daglige ansvarlige ledelse.  

 Regionsledelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

 
 I de idrætsgrene, hvor det efter Regionsledelsens vurdering er nødvendigt, og hvor der er 

aktivitet på Regions- og/eller Forbundsplan, oprettes et idrætsudvalg, der leder arbejdet i 

henhold til § 7 og § 8. 
 

§ 6: Regionen tegnes økonomisk af Regionsformanden, som har enefuldmagt i henhold til aftale 

med den øvrige ledelse.  
 Optagelse af gældsforpligtelser godkendes af Regionsledelsen og underskrives i forening af 

regionsformanden og 1 medlem af regionsledelsen. Regionsledelse og udvalgsmedlemmer 

hæfter ikke personligt for de af Regionsledelsen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Re-
gionen hæfter med dens respektive formue. 

   
§ 7: I hver idrætsgren afholdes Årsmøde for de pågældende foreninger. 

 Årsmødet skal indvarsles mindst 14 dage før, og forslag, som ønskes behandlet på mødet skal 

være formanden i hænde senest 7 dage før. 
 Ekstraordinært Årsmøde kan indvarsles, når udvalget, Regionsledelsen eller mindst 1/3 af de 

under udvalget stående foreninger skriftligt, og med angivelse af dagsorden, forlanger det. 

 
 På Årsmødet behandles alt aktuelt stof, der vedrører den pågældende idræt, ligesom der 

foretages valg af medlemmer til udvalget. Udvalget skal være af en sådan størrelse, at det 

svarer til udvalgets arbejdsområde og arbejdets omfang. 
 

 Alle valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted.  

 
 På Årsmødet kan der deltage 2 repræsentanter fra hver forening, der officielt dyrker denne 

idræt samt udvalget, med stemmeret. Endvidere kan Forbundsledelsen og Regionsledelsen 

deltage i mødet med taleret, men uden stemmeret. 
 

§ 8: På årsmødet vælges i ulige år formand for 2 år. 

Udvalget konstituerer sig efter mødet med de nødvendige poster, dog vælges der ikke kasse-
rer, da det økonomiske varetages af Regionskassereren. 

 

 Udvalget arrangerer under ansvar over for Regionsledelsen al idræt inden for sit område i. h. 
t. gældende bestemmelser i Region og Forbund, udarbejder sammen med Regionsledelsen 

budget for sæsonen, og sørger for, at både Region og Forbund holdes orienteret om idrætter-

ne mv. 

 

§ 9: Regionens øverste myndighed er Regionsgeneralforsamlingen, der afholdes én gang om året 

inden udgangen af marts måned. Regionsgeneralforsamlingen skal bekendtgøres med mindst 
28 dages varsel, dog skal ekstraordinær Regionsgeneralforsamling kun indkaldes med 7 da-

ges varsel. 

 
 Forslag, der ønskes behandlet på Regionsgeneralforsamling, skal være indsendt til Regions-

formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal sendes til tilmeldte 

foreninger 7 dage før generalforsamlingen. 
 

 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af Regionsledelsen. 

 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 

 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 
  


