Indmeldelse og Udmeldelse
Indmeldelse
Optagelse af medlemmer kan ske, uden at der foreligger en skriftlig aftale i form af en underskrevet
indmeldelsesblanket, idet det kan være tilstrækkeligt, at den pågældende i længere tid har deltaget i
foreningsvirksomheden.
For at udelukke enhver tvivl må det imidlertid stærkt tilrådes, at enhver indmeldelse sker skriftligt. Specielt
for umyndiges vedkommende er det nødvendigt, at indmeldelsen sker skriftligt med godkendelse af
forældremyndighedens indehaver. Når indmeldelse er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, der
er angivet i vedtægterne. F.eks. ret til at dyrke den idrætsgren, der er angivet i formålet, og pligt til at
betale kontingent. Ved indmeldelse må det anbefales, at medlemmerne får udleveret et eksemplar af
foreningens vedtægter, og det bør tydeligt tilkendegives, hvorledes reglerne for udmeldelse er.

Udmeldelse - Eksklusion
Vedtægterne bør også indeholde bestemmelser om udmeldelse af foreningen.
Til gyldig udmeldes kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det
pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har
virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
For at et medlems udmeldelse kan betragtes som gyldig, må det kræves, at vedtægterne er overholdt.
Når et medlem er i kontingentrestance udover xx antal måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages
skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan
optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt
kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens
beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Forholdet til medlemmerne
Har medlemmerne særlige forpligtelser overfor foreningen, bør disse fremgå af foreningens
vedtægter.
Ved at melde sig ind i en idrætsforening, accepterer man samtidig foreningens vedtægter.
Disse giver alle medlemmer nogle rettigheder og nogle forpligtelser.
Eksempelvis:
Rettigheder:
- bruge foreningens lokaler
- deltage i foreningens aktiviteter
- dygtiggøre sig i sin idræt
Forpligtelser:
- følge vedtægterne
- følge turneringsbestemmelser osv.
Nævnes ingen særlige forpligtelser i vedtægterne, har medlemmet kun pligt til at betale kontingent indtil
udmeldelse. Udmeldelsen kan man normalt kræve skriftligt, hvis vedtægterne ikke siger noget derom.
Medlemmerne af en kontingentforening hæfter ikke for noget som helst af foreningens gæld - dog hvis
et medlem ikke betaler kontingent kan restancen kræves betalt. I værste fald må foreningen lade
restancer gå til inkasso gennem en advokat.
Foreningens kreditorer må kunne kræve betaling gennem medlemsrestancerne, hvis foreningens kasse
er tom. Medlemmer i restance må i så fald betale restancen til foreningens kreditorer.
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I praksis sletter nogle foreninger automatisk medlemmer i restance. Findes en s ådan kutyme med den
praksis, at sletningen tillige medfører, at kontingentrestancer eftergives, så er det tvivlsomt, at foreningens
kreditorer skal kunne forfølge det slettede medlem for kontingentrestance.
Vedtægterne bør indeholde bestemmelser om, hvorledes udmeldelse skal ske - skriftligt og evt. med varsel.
Ligeledes bør man lave regler for, hvad der skal ske med restancer. F.eks. kan det resultere i automatisk
udmeldelse efter en vis tid i restance, men at alt skyldig kontingent skal betales indtil den dato vedtægterne
fastsætter for sletningen.
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