Vedtægter for Farum Gymnastikforening 2018

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Farum Gymnastikforening (FGF), og har hjemsted
i Furesø Kommune.
§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er at virke for, at så mange som muligt uanset fysiske
og sociale forudsætninger gøres interesseret i og får mulighed for at dyrke
gymnastik, lege og bevæge sig i samvær med andre.
§ 3 FORENINGENS MEDLEMSKAB
Foreningens medlemskab af DGI, Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) –
også kaldet GymDanmark og andre relevante organisationer, f.eks. Furesø
Idrætsråd, besluttes af bestyrelsen.
§ 4 MEDLEMSKAB
Som aktivt medlem optages enhver person, som betaler det fastsatte
kontingent. Man kan optages som aktivt eller passivt medlem. Et passivt
medlem har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbar til
bestyrelsesarbejdet.
Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden og
adfærd direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål, kan for et
nærmere fastsat tidsrum eller for bestandig ekskluderes af foreningen.
Dette gælder også medlemmer af bestyrelsen. Bestemmelse herom træffes
af bestyrelsen.
Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside eller skriftligt til
foreningen. Indmeldelsen er først bindende fra foreningens side, når
kontingentet er indgået på foreningens bankkonto. Udmeldelse kan kun ske
ved skriftlig meddelelse til foreningen. Evt. betalt kontingent refunderes
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normalt ikke.
§ 5 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med planlægningen af
sæsonen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af
bestyrelsen.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt
kontingentet ikke betales herefter, kan foreningen meddele medlemmet, at
det er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan kun ske mod
betaling af restancen.
§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 15. april. Alle
foreningens medlemmer samt personer indbudt af bestyrelsen har adgang
til generalforsamlingen.
Der indkaldes til generalforsamlingen ved mail til foreningens medlemmer,
ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved opslag på klubbens
opslagstavle ved klublokalet senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til formanden senest
7 dage før generalforsamlingen.
Alle aktive og passive medlemmer, instruktører og hjælpeinstruktører,
samt værger for et medlem under 18 år i FGF er valgbare til bestyrelsen,
såfremt de er fyldt 18 år. Medlemmet må ikke være i restance.
Alle aktive medlemmer, samt værger for et medlem under 18 år i FGF, er
stemmeberettigede, såfremt de er fyldt 18 år og medlemmet har været
indmeldt minimum 30 dage forud for generalforsamlingen. Hver person har
maksimalt én stemme og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Når en generalforsamling er lovlig indvarslet, er den beslutningsdygtig,
uanset det fremmødte antal. Beslutninger træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 2
stemmeberettigede forlanger det.
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§ 7 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Valg
a.
b.
c.
d.
e.

Formanden (vælges i lige år)
Kassereren (vælges i ulige år)
Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år)
Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges i lige år)
Valg af suppleant/er. Der vælges maksimum 2 suppleanter.
De vælges for 1 år ad gangen.
f. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 11
Bestyrelsen skal bestå af maksimum 9 personer. Bestyrelsen
konstituerer sig selv senest ved førstkommende
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Dette
bestyrelsesmøde skal afholdes senest 14 dage efter
generalforsamlingen.
6. Eventuelt

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis
mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsender en skriftlig
begæring til bestyrelsen. Bestyrelsen er herefter forpligtet til, senest 14
dage efter modtagelsen af begæringen, at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling.
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Indkaldelsen til såvel ekstraordinær generalforsamling som til ordinær
generalforsamling jf. § 6. Dagsordenen skal indeholde de punkter, der
ønskes behandlet.
§ 9 BESTYRELSEN
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i
alle forhold. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og nedsætte udvalg til
varetagelse af enkeltstående eller løbende opgaver.
Bestyrelsen skal mindst bestå af: formand, næstformand, kasserer, og 3
bestyrelsesmedlemmer, som alle er kontingentfrie. Ved stemmelighed
tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen skal være bredt sammensat og sikre, at foreningens formål jf.
§ 2 opfyldes. Der henstilles til, at såvel breddeaktiviteter som
konkurrenceaktiviteter tilgodeses af bestyrelsen. Bestyrelsesmøde
afholdes, når formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt
– dog mindst 4 gange årligt.
§ 10 TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes af formanden og mindst yderligere et
bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til
enkeltpersoner f.eks. kassereren.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer eller bestyrelsen
hæfter ikke personligt for de økonomiske forpligtelser, foreningen har
påtaget sig. Ved optagelse af lån eller ved køb/salg af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
§ 11 REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år én revisor. Én
revisorsuppleant vælges hvert år for ét år. Revisoren skal revidere det af
kassereren udarbejdede årsregnskab, som forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Ud over hvad kommunen forlanger, skal revisoren foretage almindelig
regnskabsmæssig revision.
Revisoren fører protokol over den årlige regnskabsgennemgang.

Side 4 af 5

Vedtægter for Farum Gymnastikforening 2018
Protokollen underskrives af hele bestyrelsen og beror i årets løb hos
kassereren.
§ 12 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab og
status, forsynet med påtegning af revisoren, forelægges den ordinære
generalforsamling.
§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af vedtægterne kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget. Ved færre end 20 fremmødte, skal der
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan
vedtægtsændringen vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.
§ 14 FORENINGENS OPHÆVELSE
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, med
dette ene punkt på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er
kun beslutningsdygtig, hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er tilstede, og mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.
Hvis den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men
et flertal som nævnt ovenfor opnås, skal der indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling. Uanset hvor mange stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede, kan beslutning om ophævelsen ske, hvis 3/4
af de afgivne stemmer er for opløsningen af foreningen.
Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt.
ved sammenlægning, skal en eventuel formue anvendes til tilsvarende
arbejde i Furesø Kommune, hvilket besluttes på en ekstra ordinær
generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamling den 5. april 2018.
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