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Vedtægter for Idrættens Samråd Høje Taastrup kommune
§ 1. Idrættens Samråds formål


at koordinere idrætsforeningernes, og folkeoplysningsudvalgets indsats for idrætten i
kommunen og Regionen.



at skabe debat omkring nye idrætstiltag, med idrætskonsulenten som formidler.



at vejlede folkeoplysningsudvalget i prioriteringen af anlæg, forbedringer af
idrætsfaciliteter og kommunale tilskudsordninger.



at være bindeled mellem folkeoplysningsudvalget og kommunens idrætsforeninger.



at arbejde med de idrætsmæssige opgaver i kommunen bedst muligt inden for de givne
økonomiske rammer.

§ 2. Idrættens repræsentantskab
Der etableres et repræsentantskab bestående af Idrættens Samråd, idrættens repræsentanter i
Folkeoplysningsudvalget samt 2 repræsentanter fra hver godkendt forening under Idrættens
Samråd i Høje-Taastrup Kommune.
Der afholdes mindst et årligt årsmøde.
§ 3. Idrættens samråd
Idrættens samråd skal bestå af 11 medlemmer.
Valghandling:












Valg af samtlige 11 medlemmer foretages blandt alle foreninger.
Hver af de fremmødte foreninger har 2 stemmer ved valg til Idrættens Samråd (én
stemme for hver af de fremmødte)
o Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
De 11 kandidater med flest stemmer vælges til Idrættens Samråd.
o Dog skal det sikres at mindst 2 medlemmer er valgt i Hedehusene/Fløng/Reerslevområdet samt mindst 2 medlemmer er valgt i Tåstrup/Sengeløse-området.
o Der kan maksimalt indvælges 1 medlem fra hver idrætsforening.
Blandt de kandidater, der ikke opnår valg til Idrættens Samråd, vælges de 5 medlemmer
med flest stemmer til suppleanter.
o Reglen om makismalt 1 medlem pr. forening ved valget til Idrættens Samråd
gælder ikke for valg af suppleanter.
Opnås der ikke fuld repræsentation i Idrættens Samråd, men Samrådet er
funkionsdygtigt ifølge vedtægterne (mindst 6 medlemmer), kan der afholdes
suppleringsvalg ved årsmøderne i funktionsperioderne
Idrættens Samråds funktionsperiode fastsættes til 4 år efter samme retningslinjer, som
er gældende for Folkeoplysningsudvalget.
Valgår er sammenfaldende med de år, der er kommunevalg.
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Formand, næstformand og sekretær vælges af og blandt Idrættens Samråds medlemmer. Disse
udgør samtidig samrådets forretningsudvalg. De valgte medlemmer kan kun sidde i samrådet,
så længe de er medlem af en godkendt idrætsklub i Høje-Taastrup Kommune.
På repræsentantskabsmødet vælger idrætten 2 repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. De
valgte repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget kan vælges til Idrættens samråd. Såfremt
repræsentanterne ikke er medlem af samrådet, skal de indkaldes til og deltage i samrådets
møder.





Hver af de fremmødte foreninger har 2 stemmer ved valg til Folkeoplysningsudvalget.
(én stemme for hver af de fremmødte)
o Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der vælges ligeledes 2 suppleanter til Folkeoplysningsudvalget - ved flertalsafgørelse.
Ved forfald af repræsentant indtræder den personlige suppleant.
Såfremt de valgte folkeoplysningsudvalgsrepræsentanter ikke er medlem af samrådet,
har de taleret men ikke stemmeret ved samrådets møder.

Samrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Idrætskonsulenten deltager i samrådets møder.
§ 4. Økonomi
Når det årlige budget for idrætten foreligger, fordeler Idrættens Samråd beløbet på de
forskellige tilskudskonti efter de vedtagne fordelingsregler og beslutninger i Idrættens Samråd.
§ 5. Idrættens Samråds møder
Der afholdes mindst 5 møder årligt.
Møder bør altid være planlagt ½ år frem, for at sikre størst mulig deltagelse i samrådets møder.
Ekstraordinære møder kan indkaldes med 14 kalenderdages varsel.
Møderne indkaldes med udsendelse af dagsorden mindst 7 kalenderdage før afholdelsen.
Ethvert medlem af samrådet kan få punkter eller sager på dagsorden såfremt der er rettet
skriftlig henvendelse til formand og forvaltning senest 10 kalenderdage før mødet.
Samrådet kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige opgaver.
Idrættens Samråd tager stilling til alle idrætslige spørgsmål, som Folkeoplysningsudvalget og
administrationen forelægger samrådet.
Ved ethvert lovligt indkaldt møde er samrådet beslutningsdygtigt hvis minimum 6 af samrådets
medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Hvis mødet i formandens fravær ledes af næstformanden er dennes stemme afgørende
ved stemmelighed.



Hvis mødet i både formandens og næstformandens fravær ledes af en anden valgt
mødeleder, kræves almindeligt flertal for at kunne træffe beslutninger.

§ 6. Suppleanter i samrådet
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Hvis et medlem af Idrættens Samråd udtræder i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten i
dennes plads.
Har et medlem forfald af længere varighed skal dennes suppleant indkaldes.
Er der ved et medlems udtræden af Idrættens Samråd ingen suppleant, foretages
suppleringsvalg for resten af valgperioden.
§ 7. Øvrige bestemmelser
Formanden for Idrættens Samråd har i det daglige et tæt samarbejde med forvaltningen/
idrætskonsulenten. Formanden udarbejder i fællesskab med idrætskonsulenten dagsorden for
samrådets møder, som udsendes af forvaltningen.
Idrætskonsulenten bemyndiges til at godkende ansøgninger, som overholder de formelle
betingelser, der er udformet af Idrættens Samråd.
Ved samrådets møder orienteres om forbrug/restbeløb på de forskellige konti.
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