Grenaa Idrætsforening Håndbold
Conny Binders Kontingentkonto

www.gifhaandbold.dk

Navn:
Kontoens navn er Conny Binders Kontingentkonto og anføres som hensættelseskonto i Grenaa
Idrætsforenings Håndboldafdeling (GIF Håndbold).
Der skal i regnskabet gøres opmærksomt på, at der knytter sig særlige vilkår til kontoen.
Formål:
Conny Binders Kontingentkonto har til formål at udbetale støtte til
kontingentbetaling for børn af enlige forsørgere for deltagelse i aktiviteter i GIF Håndbold.
Hvem kan opnå tildeling af støtte:
1. Der udbetales fortrinsvis til børn som kun har én forælder.
2. Der kan udbetales til børn hvis én af forældrene har forældremyndigheden.
3. Der kan udbetales til børn hvis forældre har fælles forældremyndighed og begge er reelt
enlige
Barnet skal være under 18 år.
Kontingentopkrævningen skal være fra GIF Håndbold.
For børn med kun én forælder kan der ansøges om permanent kontingentfritagelse.
For øvrige skal der ansøges for hver kontingentbetaling.
GIF Håndbolds bestyrelse afgør hvem der kan få støtte.
Kontoens aktiver:
Beløbet fra kontoen udbetales kontant som arv efter Conny Lis Binder. Der er søgt og opnået
afgiftsfritagelse i forbindelse med arveudlodningen.
Det medfølgende kontantbeløb forvaltes af GIF Håndbolds bestyrelse på forsvarlig måde og der
søges størst mulig afkast.
Der kan investeres op til 50 % i statsobligationer og 30 % i kreditforeningsobligationer. For
begge typer gælder en ligelig fordeling af lange og korte obl. Alternativt kan der investeres i
sikre investeringsfondsbeviser.
Der kan investeres i op til 10 % i bankaktier hvis formålet er at opnå højere afkast på kontant
indestående. Bortset herfra kan der ikke investeres i aktier, anparter og andre usikre
investeringer.
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Forrentning af aktiverne kan indgå i vedligehold/forbedring af de fysiske rammer omkring GIF
Håndbold.
Aktiver minus gæld i GIF Håndbolds regnskab skal på ethvert tidspunkt udgøre en værdi,
svarende til 90 % af indestående på hensættelseskontoen. Dette vil sikre, at beløbet ikke i bredt
omfang kan anvendes til dækning af underskud i GIF Håndbold.
Administration:
GIF Håndbolds bestyrelse forestår administration af kontoen. Der udbetales et rimeligt
administrationsgebyr som fastsættes af bestyrelsen. Beløbet skal i videst muligt omfang indgå
som tilskud til aktiviteter i ungdomsafdelingen.
Andre bestemmelser:
Ved GIF Håndbold ophør, tilfalder foreningens formue GIF Hovedafdeling. Ved evt.
overdragelse af formue skal GIF Hovedafdeling videreføre Conny Binders Kontingentkonto
og vilkår.
Ændring:
Ændring af nærværende bestemmelser kan kun vedtages af en enig, fuldtallig bestyrelse eller på
en generalforsamling:

Dato:

Underskrift:

