Vedtægter for GFH
1. Foreningens navn er:
Gymnastikforeningen Fjelsted Harndrup
Foreningens hjemsted er:
Middelfart Kommune

2. Foreningens formål er at arbejde for og med gymnastik og derigennem at give udfordringer, fremme
fællesskab, sundhed og foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

3. Foreningen er tilsluttet DGI Fyn. Som en selvstændig forening tilknyttes konkurrencegymnasterne og
GYS ’87 (tidligere Gymnastradahold fra 1987) også DGF. Den valgte bestyrelse er identisk med
”DGI‐foreningen”. Der føres særskilt regnskab for sidstnævnte forening.

4. Enhver med interesse for gymnastik kan optages som aktivt eller passivt medlem, hvilket kan ske ved
fremmøde på det gymnastikhold, man ønsker at deltage på, eller ved henvendelse til bestyrelsen.
Når medlemsbetalingen er sket, er man gyldigt medlem.

5. Udelukkelse af medlem kan ske, såfremt bestyrelsen finder grund hertil, men pågældende skal dog
først have lejlighed til at udtale sig over for bestyrelsen.

6. Foreningens regnskabsår går fra 01.01 til 31.12

7. Kontingent fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med det pågældende års budget.

8. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes årligt i starten af februar efter 14
dages varsel.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når
1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt motiveret krav herom til bestyrelsen.
Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel.

9. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede. Forslag kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Forslag til ændringer i
foreningens virksomhed eller ændringsbestemmelser til vedtægternes ordlyd skal tilstilles
bestyrelsen skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen.
Alle valg er skriftlige, og stemmeret har aktive såvel som passive medlemmer over 14 år, ligesom
begge kategorier er valgbare til bestyrelsen efter fyldte 16. år.

10.

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen således, at
halvdelen af bestyrelsen står på valg, og man vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer samt yderligere 6 medlemmer.
Formand og kasserer er de to personer, som kan tegne forpligtende aftaler udadtil ved underskrift.
Dog skal hele bestyrelsen altid orienteres og vedtage nye forslag, hvis det er beslutninger, som er af
vital betydning for foreningens eksistens.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er fremmødt.

11.

Dagsorden for generalforsamlingen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

12.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Formanden fremlægger budget til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer
Eventuelt

En eventuel opløsning af foreningen kan ske efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de
stemmeberettigede stemmer herfor.

Ved 2. generalforsamling kan opløsning ske ved 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes
stemmer.

Ved en eventuel opløsning skal foreningens formue bruges til lokale almennyttige formål i Fjelsted
Harndrup området med Fjelsted og Harndrup borgerforeninger som besluttende instanser.
Faner og rekvisitter kan deponeres i DGI Fyn, som kan udlevere dem til brug igen i Fjelsted‐Harndrup
området.

13. Forretningsorden for bestyrelsen:
• Forud for sæsonstart skal bestyrelsen have lagt budget
• Udgifter, som ikke er anført i budgetterne, skal godkendes af bestyrelsen.
• Bestyrelsen vælger repræsentanter til anliggender uden for foreningen.
• Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når denne skønner det nødvendigt, dog mindst hver 3.
måned.
• Et flertal af bestyrelsen kan skriftligt forlange indkaldt til bestyrelsesmøde.
• Kassereren skal til bestyrelsesmøder kunne give orientering om foreningens økonomiske situation,
ligesom alle økonomiske dispositioner skal forelægges kassereren.
• Alle forhandlinger føres til protokols til underskrift af bestyrelsen.
Vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 1981
Vedtægtsændringer:

november 1986
november 1990
november 2001
februar 2002
januar 2005
februar 2008

