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IF-klubbens vedtægter 
 

som er vedtaget på generalforsamlingen 26. februar 1973 og den ekstraordinære generalforsamling 5. juli 1979. Ændret 

på generalforsamlinger februar 1996, 2001, 2003 og 2011. 

Navn og formål 

§ 1 Foreningens navn er: IF-klubben. 

§ 2 Klubbens formål er at fremme IF-båd-klassen ved: 

a. At optage som medlemmer danske ejere og partsejere af IF-både samt andre interesserede og varetage disses 
interesser vedrørende klassen. 

b. Gennem medlemskab af IFRA at arbejde for en styrkelse og koordination af klassens internationale aktiviteter. IF-
klubben skal herunder fremme og deltage i afholdelsen af internationale stævner. 

c. Gennem anerkendelse hos den nationale myndighed at medvirke til fremme af den nationale sejlsport i klassen. 

d. På enhver måde at søge sikret, at klassen bevarer sin eentypestatus - navnlig ved at kontrollere klassereglernes 
overholdelse. 

e. At holde kontakt til andre sammenslutninger af IF-bådejere, samt til alle organisationer, der viser interesse for 
klassen. 

f. Såfremt de fornødne midler efter bestyrelsens skøn er til stede, at yde tilskud til sejladser i udlandet. 

g. At føre et fartøjsregister over IF-både. Dette register kan efter bestyrelsens skøn også trykkes og udsendes til 
medlemmerne. 

h. At udgive et klubblad, som tilsendes alle medlemmer. 

Medlemskab og kontingent 

§ 3 Som medlem kan optages enhver ejer eller partsejer af en IF-båd eller enhver interesseret i IF-klassen. Ejes en IF-båd 
af en forening eller organisation kan optages som medlem èn repræsentant for disse.  

§ 4 Medlemmerne er bundet af IF-klubbens vedtægter. 

§ 5 Ejere og partsejere af klassede både er forpligtet til at drage omsorg for, at de fartøjer, de repræsenterer, har gyldigt 
klassebevis, samt at fartøjerne i et og alt svarer til klassens regler. 

§ 6 På generalforsamlingen har alle medlemmer tale- og stemmeret. I sager vedrørende ændringer i eller tilføjelser til 

klassereglerne har kun ejere, partsejere og forenings-/organisations-repræsentanter af klassede både - dvs. både med 

gyldigt klassebevis - stemmeret. Endvidere gælder, at der i ovennævnte sager tildeles èn stemme pr. klassebevis. 

§ 7 a. Medlemmernes årlige kontingent til IF-klubben fastsættes af generalforsamlingen og skal indbetales til klubbens 
kasserer inden en dato, som fastsættes af bestyrelsen. 

b. Et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, mister medlemsrettighederne indtil betaling sker. 

§ 8 Udmeldelse skal ske skriftligt til IF-klubbens kasserer. 

§ 9 Et medlem, der er i restance med kontingent i over et år, slettes af medlems-fortegnelsen, men kan genoptages mod 
betaling af skyldigt kontingent. 
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§ 10 Et medlem, der ikke overholder IF-klubbens vedtægter eller som efter bestyrelsens skøn modarbejder IF-klubbens 

formål, kan ved bestyrelsens enstemmige beslutning fratages medlemsrettighederne indtil førstkommende ordinære 

generalforsamling, på hvis dagsorden der skal optages et punkt omhandlende pågældende medlems endelige eksklusion. 
Eksklusionen vedtages ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer. 

Generalforsamling og bestyrelse 

§ 11 a. IF-klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

b.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert regnskabsår inden 1. april. 

c.  Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse skal ske med mindst 7 ugers varsel skriftligt til hvert medlem. 

Denne meddelelse skal indeholde sted og dato for generalforsamlingens afholdelse og kan gives via 

hjemmesiden. Dagsorden fremsendes mindst 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelt afgives dette 
også via hjemmesiden. 

Dagsordenen skal, foruden hvad bestyrelsen måtte bestemme, indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskabet. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af revisor. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Eventuelt. 

d.  Bestyrelsen kan til enhver tid med 3 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling når mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt indgiver 

begæring herom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker på samme måde som ved 

ordinær generalforsamling. Ved begæring fra 2/5 af medlemmerne skal indkaldelsen ske senest èn måned efter, at 
begæringen er forelagt bestyrelsen. 

e.  En generalforsamling, der lovligt er indvarslet, er beslutningsdygtig. Ethvert forslag afgøres ved simpelt 
stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. 

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Hemmelig afstemning kan 

kræves af ethvert medlem. 

f.  Forslag under punkt 4 på dagsordenen, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, samt 

ændringsforslag til IF-klubbens vedtægter, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingens 

afholdelse. På skriftlig begæring af forslagsstilleren skal bestyrelsen fremsende ordlyden af forslaget sammen 
med dagsordenen til generalforsamlingens afholdelse. 

§ 12 a. IF-klubben ledes af en bestyrelse, der består af mindst 4 og højst 7 medlemmer. 

b.  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen og konstituerer sig selv med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. 

c.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

d.  Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i nogen sag, der direkte angår ham selv. 

e.  Bestyrelsen kan supplere sig selv indtil næste generalforsamling. 

§ 13 IF-klubben tegnes af formanden og kassereren, dog for så vidt angår gæld- og pant-sætning af hele bestyrelsen.  
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§ 14 Bestyrelsens opgaver er: 

a. at føre medlems- og fartøjsregister. 

b. at fremlægge revideret regnskab på den årlige generalforsamling. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. 
september 

c. at føre og arkivere korrespondance. 

d. at føre forhandlinger med såvel nationale som internationale myndigheder og organisationer på IF-klubbens vegne. 
Bestyrelsen kan dog for 1 år ad gangen delegere denne myndighed efter eget skøn til andre medlemmer. 

e. at sørge for, at IF-klubben repræsenteres så fyldigt som muligt i IFRA's bestyrelse samt over for den nationale 

myndighed. 

f. at optage løbende forhandlinger med den nationale myndighed og andre organisationer, der agter at afholde 

sejladser for IF-både. 

g. at optage løbende kontakt med IFRA om afholdelse af internationale stævner. 

h. at sikre udgivelse af IF-klubbens blad. 

i. at virke for fremme af klassens interesser på enhver måde, således som disse interesser er defineret i § 2. 

Ændring af klasseregler 

§ 15 a. Ændringsforslag til klassereglerne skal indsendes til IF-klubbens bestyrelse, der, såfremt forslaget kan anbefales, 

sætter det på dagsordenen til næstfølgende generalforsamling. Kan forslaget ikke anbefales af bestyrelsen, returneres det 

til forslagsstilleren med bestyrelsens begrundelse. 

b. En på generalforsamlingen vedtaget ændring af klassereglerne skal for at blive gældende endvidere godkendes i 
overensstemmelse med proceduren i klassereglerne. 

c.  Hvis en på generalforsamlingen vedtaget ændring af klassereglerne ikke bliver godkendt efter proceduren i 

klassereglerne bortfalder den. Dog kan en ændring - efter bestyrelsens beslutning - medtages i sejladsbestem-
melserne for det enkelte stævne. 

IF-klubbens opløsning 

§ 16 IF-klubben opløses, såfremt det vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst to måneders mellemrum. På den 

sidste generalforsamling træffes i så fald beslutning om anvendelse af klubbens aktiver. Derefter deponeres dens arkiver 

hos den nationale myndighed. 


