
M unkebjerg Gymnastikforeni ng

Vedtægter

§r.

NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er M un kebjerg Gymnastikforening.

Dens hjemsted er Odense Kommune.

Munkeb
Gymnastikfoiening

e

§z'

ronruÅl

Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret le-

delse til sportsligt og socialt samvær og at varetage deres fælles interesser uanset alder og
ambitionsniveau.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen
mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

§s.

MEDLEMSKAB AF ORGANISATION ER

Foreningen er medlem af Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) og Danmarks Gym-
nastik- & ldrætsforeninger (DGl).

§+'

OPTAGELSE AF MEDTEMMER

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 0 til 90 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra foræl-
dre/værge.

som passivt medlem kan optages enhver, som ønsker at stØtte foreningen.

lnd- og udmeldelse samt registrering sker efter bestyrelsens anvisning.

Foreningen skal have et registreret medlemskab.

§s.

KONTINGENT
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Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

Kontingent opkræves forud efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

§0.

UDMELDELSE - EKSKTUSION

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst L4 dages var-
sel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent.
Betalt kontingent refunderes ikke for den indeværende sæson.

Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8
dages skriftlig varsel udelukke vedkommende.

lngen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af
foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

| øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 213 af bestyrelsens medlemmer har
stemt for eksklusion.

Medlemmet kan få eksklusionen fremlagt på førstkommende generalforsamling, såfremt
medlemmet ønsker det.

Herefter afgør generalforsamlingen om eksklusionen stadig skal være gældende.

§z'

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den hø-
jeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved indbydelse pr. e-mail via medlemsdatabasen, opslag på hjem-
mesiden og evt. andre tidsvarende medier.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i

hænde seneste L4 dage før generalforsamlingens afholdetse.
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Vedtægter

Stemmeret har alle aktive medlemmer over L8 år, samt l forældre pr. barn under 1-8 år,

der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som

ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Umyndige medlemmer har stemmeret ved værge eller 6n forælder.

§s'

DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kom-
mende år

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8) Eventuelt

§9.

GENERALFORSAMLINGENS TEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at
lede forhandlingerne.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal og
alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog bortset fra vedtægtsændringer, jfr. §
15.

Ved alle personlige valg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der er pladser, skal af-
stem ning foregå skrift ligt.

Ved andre sager skal afstemning foregå skriftligt, såfremt blot et stemmeberettiget med-
lem ønsker dette.

Der foretages skriftlig afstemning, indtil der foreligger en afgørelse. Stemmeoptællingsud-
valg kan kun udpeges af dirigenten.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhand-
lingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer,

&Uxltnrlsls
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Vedtægter Munkepjers

.mrenrngGymnastik

§ 10.

EKSTRAORDI NÆR G ENERATFORSAM LI NG

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhvertid indkaldes af bestyrelsen og skal indkal-

des, når mindst L/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes herudover på samme betingelser som ordinær
generalforsamling.

§ 11.

BESTYRELSE . VALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold, De

vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen vælges blandt de af foreningens medlemmer, eller forældre til foreningens
børnemedlemmer, der har stemmeret og som er mødt op på generalforsamlingen, eller har
afgivet skrift ligt fuldmagt.

Når du sidder i bestyrelsen eller yder andet frivilligt arbejde i MGF kan du fortsætte på din
post ved genvalg til generalforsamlingen, selvom du ikke længere er aktiv eller har aktive
børn iforeningen.

Ved manglende opstilling til bestyrelsen blandt medlemmer kan udefra vedkommende væl-
ges på en generalforsamling. Dog må vedkommende ikke sidde i bestyrelsen for anden
gymnastikforening. Antallet af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige
halvdelen af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:

. L formand vælges på ulige år for 2 år ad gangen
o 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år for 2 år ad gangen
o 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år for 2 år ad gangen
o 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen

Genvalg kan finde sted.

Formand vælges på generalforsamlingen og resten af bestyrelsen konstituerer sig selv in-
den 14 dage efter generalforsamlingen som næstformand, kasserer, sekretær og bestyrel-
sesmedlem. Den endelige bestyrelsessammensætning bliver offentliggjort på foreningens
hjemmeside og relevante sociale medier.

Bestyrelse n fastsætter selv si n forretn i n gsord e n.
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Gymnastikfoiening

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor-

iblandt formanden eller næstformanden er tilstede.

I formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

De 2 suppleanter, kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§ 12.

TEGNINGSREGEL

Foreningen tegnes af formanden alene. I tilfælde af dennes fravær indtræder næstforman-
den.

Økonomiske dispositioner via banken foretages ved 2. godkendelse v. Kasserer og et besty-
relsesmedlem, som bestyrelsen vælger.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort til foreningens
bankkonti hver for sig.

Derudover skal kassereren hver måned lave et regnskab for alle eventuelle transaktioner
på foreningens konto som fremlægges for bestyrelsen på kommende bestyretsesmøde.

I alle sager, der angår salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen
af formand og kasserer, næstformand og kasserer eller formand og næstformand i forenin-
gen.

Bestyrelsen kan ikke holdes personligt ansvarlig for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 13.

REGNSKAB

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den L. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status
pr. 3L. december til revisoren.
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Vedtægter

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og

skal være forsynet med revisorens påtegning.

§ 14.

REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsup-
pleant.

Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdnin-
gerne er tilstede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ rs.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de af-
givne stemmer er for forslaget.

§ ro.

FORENINGENS OPLøSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette Øjemed særlig indkaldt
ekstraord in ær gen era lforsa m li n g.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst tl2 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/a af de afgivne
stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig.

lndkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stem-
meflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forhol-
des med foreningens formue, herunder fast ejendom ogløsøre, dog at simpelt stemmefler-
hed her er tilstrækkelig.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige
formå1.
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Vedtægter &H*tnrlsls
--oOo---

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den L4.09.1993 og underskrevet af davæ-
rende bestyrelse:

Thomas Møller Kristensen, Bente Skov, Herdis Lukasiewitz, Jan Petersen, Mette Baagøe,
Bente Henriksen og Boje Talleruphus.

Ændret f.s.v. angår §11 på ordinær generalforsamling den 10.02.2003

Ændret på ordinær generalforsamling den t4.O2.2OLt

Ændret f.s.v angår §1 på ekstraordinær generalforsamling den 29.05.2013

Ændret f.s.v angår § 7 og 11 på ordinær generalforsamling den 3.02.2014

Ændret f.s.v angår § 6 og 7, § Lt ogL2 på ordinær generalforsamling Z.O2.2OL5

Ændret f.s.v angår § 3, 7 ogL2 på ordinær generalforsamling L.OZ.2OL6

Ændret f.s.v angår § 8 og 11 på ordinær generalforsamling Z.O3.2Otl

Ændret f.s.v angår § 12 på ordinær generatforsamling 2g.OZ.2OLg

Odense den, 28.02.20L9

Formand

Niel$ Pæter «nuar"l/

lfuh?'/L---
Sekretær

Itlæstformand

tf r1,4 Hansen

.!t J1't-----

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Tinaaflnther Krirudbe

d;,'t:M,k,\
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