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Ekstraordinær fælles generalforsamling 
for fodboldafdelingerne i Lejre Idrætsforening og Osted Idrætsforening 

(FC Lejre)i  
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 16.00 i Domus Felix i Lejre, Bygaden 20, 

4320 Lejre 

 
Dagsorden 
 
1.  Valg af stemmetællere, dirigentii og referent 

 
LIF8.1/OI
F4A.1iii 

2.  Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
 

LIF8.2/OI
F4A.2 

3.  Eventuelle meddelelser fra repræsentanten i LIF’s og OIF’s 
hovedbestyrelser 
 

LIF8.3/OI
F10 

4.  Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for det forløbne år til 
godkendelse 
 

LIF8.4/OI
F4A.3 

5.  Kontingentfastsættelse 
 

LIF8.5/OI
F4A.4 

6.  Bestyrelsens forslag til: 
a) Aktivitetsplan og budget for 2020 til godkendelse 
b) Aktivitetsplan og budget for 2021 til godkendelse 

 

LIF8.6/OI
F4A.5 

7.  Behandling af indkomne forslag 
 

LIF8.6/OI
F4A.6 

8.  Valg  
 
LIF (lige år): 

a) 2 medlemmer (for 2 år),  
b) 2 suppleanter (for 1 år),  
c) 1 LIF-revisor (for 1 år) 
d)  1 LIF-revisorsuppleant (for 1 år) 

 
OIF (lige år): 

a) Formand 
b) medlemmer  
c) 2 suppleanter 
d) Delegerede til hovedafdelingens generalforsamling  

 
OIF revisorvalg foretages på OIF’s hovedgeneralforsamling. 

 

LIF8.7/OI
F4A.7-9 og 
11 

9. Uddeling af Lindes Mindelegat og FC Lejre´s Lederpokal 
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10. Eventuelt LIF8.8/OI
F4A.X 

 
 

i De to generalforsamlinger afvikles som en fælles generalforsamling med den begrundelse, at alle - såvel 
idrætslige som ikke idrætslige aktiviteter - er slået sammen og driftsmæssigt baseret på en 50/50 fordeling. 
Samarbejdet fungerer under betegnelsen FC Lejre. Den fælles generalforsamling sikrer, at alle interessenter - 
begge foreningers medlemmer, trænere og bestyrelser - får lejlighed til i fællesskab at drøfte alle relevante 
forhold samt at påvirke fremtidige prioriteringer. 
ii Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af afdelingens bestyrelse. Dirigenten 
sikrer: 

 At alle fremmødte er indforstået med at der holdes fælles generalforsamling efter den opstillede, fælles 
dagsorden. 

 At der er styr på hvem der er LIF- og hvem der er OIF-stemmeberettiget. Enkelte kan være begge dele (f. 
eks. bestyrelsesmedlemmerne) 

 At generalforsamlingen holdes med fuld respekt for bestemmelserne i de to foreningers vedtægter 
 At dagsordenens punkter stilles til fælles drøftelse, hvor alle kan deltage 
 At eventuelle afstemninger foretages i to puljer (LIF-pulje og OIF-pulje). Det gælder f.eks. ved 

afstemning om regnskaber, hvor der er identiske driftsregnskaber men forskellige status 
iii Den fælles dagsorden er opstillet på grundlag af de gældende vedtægter for Osted Idrætsforening af 12. april 
2013, § 4A, litra f, og de gældende vedtægter for Lejre Idrætsforening fra marts 2001, §8. 

                                                        


