Frederiksberg Idræts-Union

Regulativ for
Frederiksberg Idræts-Unions Initiativpulje af 1991
§1
1.1

Puljens navn er ”Frederiksberg Idræts-Unions Initiativpulje af 1991”.

1.2

Initiativpuljen blev oprettet med virkning fra den 1. marts 1991 af
Frederiksberg Idræts-Union (FIU).

§2
2.1

Initiativpuljen har til formål at støtte initiativer til gavn for FIUs foreninger og organer
for hermed at medvirke til udvikling og fornyelse af idrætten og dens vilkår på
Frederiksberg.

2.2

Med støtte menes blandt andet at yde tilskud til udgifter til idrætsrekvisitter,
anlægsudgifter, særlige idrætsaktiviteter, informationsvirksomhed og øvrige
idrætstiltag, der efter initiativpuljeudvalgets opfattelse kan ligestilles med de
ovenanførte eksempler og som derfor bør støttes for at få et idrætsinitiativ til at
fungere.

2.3

Der ydes normalt ikke støtte til aktiviteter, som indgår i foreningens almindelige
virksomhed, eller hvor der ad andre kanaler er modtaget eller givet tilsagn om støtte.

§3
3.1

Puljens midler fremkommer fra foreningers afgift ved entrégivende arrangementer med
mulighed for opsætning af reklamer efter nærmere fastsatte regler, fra de beløb, som
måtte blive overført fra FIUs øvrige konti, donationer og eventuelle iværksatte aktiviteter
med henblik på at øge puljens midler.

3.2

Kommunale drift- eller anlægstilskud må ikke direkte eller indirekte overføres til puljen.
§4

4.1

Ansøgninger om tildeling af støtte indsendes løbende til FIU

4.2

Initiativpuljeudvalget behandler de indkomne ansøgninger og resultatet meddeles
ansøgeren senest to måneder efter indsendelsen til FIU.

§5
5.1

Initiativpuljeudvalget består Af
(a) Formanden for FIUs bestyrelse
(b) Formanden for FIUs økonomiudvalg
(c) Formanden for FIUs idrætsudvalg
(d) De af Frederiksberg Kommunalbestyrelse udpegede medlemmer i
FIUs repræsentantskab, jf. lovenes § 9.2.

5.2

FIUs direktør fungerer som sekretær for udvalget.

§6
6.1

Udvalget indkaldes af formanden og møder afholdes så ofte, som denne finder det
nødvendigt. Dog skal møder afholdes, når mindst to udvalgsmedlemmer begærer
dette. Indkaldelse sker med mindst syv dages varsel.

6.2.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør
formandens stemme udslaget.

6.3

Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

6.4.

FIUs formand fungerer som formand for udvalget og leder dets møder.

§7
7.1

Puljen regnskabsføres i FIUs regnskab.

7.2

Kopi af det reviderede regnskab tilstilles Frederiksberg Kommune.
§8

8.1

Som led i sin almindelige tilsynsmyndighed, jf. FIUs love, fører FIUs bestyrelse også
tilsyn med anvendelsen af den bevilligede støtte.
§9

9.1

Forandringer i dette regulativ kan kun vedtages af FIUs bestyrelse med efterfølgende
kommunal godkendelse.

§ 10
10.1

FIU fører en fortegnelse over de foreninger og organer, der modtager støtte fra puljen.
Heri indføres desuden de oplysninger, der ligger til grund for støtten.
§ 11

11.1

Nærværende regulativ er vedtaget af FIUs hovedbestyrelse den 24. januar 1991.

11.1

Seneste ændringer vedtaget af FIUs bestyrelse den 28. februar 2011 med
efterfølgende godkendelse i Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 21. marts 2011.

