Vedtægter for Nr. Broby Gymnastikforening
Navn og hjemsted:
§ 1 Foreningens navn: Nr. Broby Gymnastikforening. Stiftet d.02.12.08 og hører hjemme i Nr. Broby Faaborg
Midtfyns kommune.
Foreningens formål:
§ 2 Det er foreningens formål at give børn og voksne mulighed for at dyrke gymnastik på forskellig plan.
Endvidere er det et mål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. Med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen er det også et mål at udbrede kendskabet til gymnastik.
Medlemskab:
§ 3 Nr. Broby Gymnastikforening er medlem af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger).
Indmeldelse:
§ 4 Enhver der vil indordne sig under foreningens love kan optages i foreningen som aktiv eller passiv medlem.
Instruktører og hjælpere er automatisk medlemmer.
Forældre til medlemmer under 16 år er automatisk forældremedlem, og har både stemmeret og er valgbare til
bestyrelsen på lige fod med øvrige medlemmer.
Udmeldelse:
§ 5 Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren. Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har
noget økonomisk mellemværende med foreningen.
Kontingent:
§ 6 Kontingent, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsætes af bestyrelsen, ud fra det årlige budget.
Restance:
§ 7 Kontingentet skal være betalt 14 dage efter udlevering af girokort.
Udelukkelse:
§8
Stk. 1 Hvis et medlem ikke betaler kontingent, kan det ikke videre komme i foreningen.
Stk. 2 Et medlem kan udelukkes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller
medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt på først kommende generalforsamling og at sagen
sætes på dagsorden som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en udelukkelse kræver samme regler som ved ændring af foreningens
vedtægter.
Ordinær generalforsamling:
§9
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afoldes en gang årligt
i oktober eller november måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måte indbyde.
Stk. 2 Beslutninger tages efter simpelt fertal og ved skriftlig afstemning, med mindre andet bliver beslutet.
Alle medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Man skal dog være 18 år for at
kunne vælges til formand og kasserer.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og kun af medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved ofentliggørelse i Nr. Broby. Forslag der ønskes
behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 10 dage før.
Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
Dagsorden til generalforsamling:
§ 10 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfate følgende punkter:
1 Valg af dirigent og referent
2 Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse

3 Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse
4 Kassereren fremlægger budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
7 Valg af suppleant – hvert år
8 Valg af revisor og revisorsuppleant – hvert år
9 Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling:
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5
af foreningens stemmeberetigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsæter ønske om at et emne
behandles.
Bestyrelse – valg:
§ 12
Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsæte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger af egen midte en formand og en kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. I ulige år afgår 2 personer og i lige år afgår 3 personer. Første
gang ved lodtrækning. Suppleanten vælges hvert år.
Forretningsorden og tegningsret:
§ 13 Bestyrelsen fastsæter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens handlinger føres referat.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000,- kræves dog godkendelse af
bestyrelsen og underskrift af formanden og kassereren i foreningen.
For foreningens aktiviteter og forpligtelser, hæfter alene foreningens formue.
Regnskab:
§ 14 Foreningens regnskabsår deler ved 1. august.
Kassereren skal inden 1. september afægge driftsregnskab for det forgangne år og status til revisoren.
Driftsregnskabet og status uddeles og fremlægges på den ordinære generalforsamling, til godkendelse og skal
være forsynet med revisorens underskrift.
Regnskab kan rekvireres ved bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Revision:
§ 15 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.
Revisoren skal hvert år inden 1. oktober gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til stede.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Vedtægtsændringer:
§ 16 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Foreningens opløsning:
§ 17 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dete øjemed særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Til dennes beslutnings dygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberetigede medlemmer er til stede,
og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant fertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træfes med overnævnte stemmefertal, uanset hvilket antal
stemmeberetigede medlemmer, der er til stede.
Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til almennytige idrætsformål i Nr. Broby sogn.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. december 2008.
Dirigent: Jesper Dahlgaard

