Vedtægter for G. G. & I. F.
____________________________________________________
§ 1 Navn
Foreningerne Gelsted Gymnastikforening, stiftet 23.02.27 og Gelsted Idrætsklub, stiftet 31.08.31, sammensluttedes
den 10.02.59 under navnet: Gelsted Gymnastik og Idrætsforening (G. G. & I. F.) under Ejby Kommune efter 01.01.70.
§ 2 Formål
Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter
og andet opdragende ungdomsarbejde.
§ 3 Organisatoriske tilhørsforhold
Foreningen er medlem af DGI og DIF og er underlagt disse love og bestemmelser.
§ 4 Optagelse af medlemmer
Der optages såvel aktive medlemmer som støttemedlemmer og passive medlemmer. Som medlem optages enhver, der
kan tilslutte sig foreningens formål jvf. § 2. For unge under 15 år kræves samtykke af forældre/værge.
Æresmedlemmer kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning. Almindeligt
stemmeflertal er afgørende.
§ 5 Afdelingerne
Foreningens medlemmer kan dyrke idræt i en eller flere af foreningens afdelinger. Badmintonafdelingen –
Fodboldafdelingen – Gymnastikafdelingen – Håndboldafdelingen – Bankoafdelingen.
Afdelingerne kan oprettes/nedlægges efter beslutning på generalforsamlingen. Afdelingerne kan være tilsluttet et eller
flere specialforbund under hovedorganisationerne jvf. § 3. Foreningens afdelinger kan indgå i holdfællesskab med en
anden – eller andre – foreninger, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt for afdelingens virke. For holdfællesskaber
udfærdiges en samarbejdsaftale, hvor de nærmeste retningslinjer for samarbejdet beskrives. Samarbejdsaftalen skal
godkendes af foreningens bestyrelse.
§ 6A Udvalgene
Hver afdeling ledes af et udvalg, bestående af formand samt menige medlemmer, hvis antal aftales med bestyrelsen.
Ud over afdelingsudvalgene nedsætter bestyrelsen påkrævede udvalg. Udvalgene fungere under ansvar over for
bestyrelsen og forestår som sådan den daglige ledelse af afdelingen.
Formanden leder og fordeler arbejdet blandt udvalgets medlemmer. Videregående dispositioner kan kun træffes efter
samråd med bestyrelsen.
§ 6B Valg af udvalg
Senest tre uger før generalforsamlingen afholdes afdelingsudvalg således: Indkaldelse sker ved opslag på
aktivitetsstederne, og afstemningsregler m.m. som ved generalforsamlingen. Dagsordenen for disse møder udarbejdes
af det enkelte udvalg. Udvalget vælges for et år af gangen, og der skal hvert år vælges en suppleant for udvalget.
Udvalget konstituerer sig selv med en formand.
§ 7 Kontingent
Afdelingernes kontingent fastsættes af udvalget og budgetgodkendes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgene.
Såfremt særlige grunde taler herfor kan udvalgene helt eller delvis fritage aktive medlemmer for kontingent.
Kontingentet opkræves halvårligt forud for aktive medlemmer og helårligt forud for passive medlemmer.
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§ 8 Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skrifteligt med mindst 14 dages varsel til en afdeling, hvori man er
registreret som medlem. Det kræves endvidere, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem
til den dato, hvorfra udmeldelsen skal have virkning. Medlemmet har krav på en skriftelig bekræftelse.
Hvis et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst otte dages skriftelig varsel
ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før restancen er betalt.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige grunde giver anledning dertil. Beslutning herom kræver
dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for eksklusionen – beslutning om eksklusion kan kræves
forelagt en generalforsamling.
§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og den består af formand, næstformand, kasserer samt formanden for hver
afdeling jvf. § 5. Et udvalgsmedlem kan indtræde i bestyrelsen som suppleant for afdelingsformanden.
Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. I lige år vælges
formand og i ulige år vælges næstformand og kasserer. Formanden repræsenterer foreningen udadtil – ved større
økonomiske dispositioner kræves dog medvirken af kassereren og yderligere et medlem fra bestyrelsen. Foreningen
hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtigelser. Formanden leder og fordeler arbejdet blandt bestyrelsens
medlemmer. Næstformanden er sekretær for bestyrelsen og fører som sådan protokollen samt, efter formandens
nærmere anvisning, foreningens korrespondance.
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemskartotek. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen
udfærdiger selv sin forretningsorden i overensstemmelse med vedtægterne.
Der føres beslutningsprotokol efter hvert bestyrelsesmøde – underskrives af hele bestyrelsen.
§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes ordinært senest den 31. Marts, og indkaldes
gennem den lokale presse med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen kan med mindst 8 dages varsel indkalde til
ekstraordinær generalforsamling, når dette findes fornødent. Den har pligt dertil, dersom mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer indsender skriftelig begæring herom med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes
behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest tre dage før. Dagsorden til den
ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, foreningens status pr. 31/12, til
godkendelse samt fremlægger det kommende års budget.
Udvalgsformændenes beretninger.
Indkomne forslag.
Valg af formand – i lige år.
Valg af næstformand – ulige år.
Valg af kasserer – ulige år.
Valg af suppleant for formanden.
Valg af suppleant for næstformanden.
Valg af suppleant for kassereren.
Valg af to revisorer.
Valg af to revisorsuppleanter.
Valg i henhold til pkt. 9 – 10 - 11 – 12 – 13 gælder for et år.
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Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem. Stemmeberettigede og valgbare er aktive og støttemedlemmer,
der er fyldt 15 år, med én stemme i alt.
Unge under 15 år kan udøve stemmeret og valgbarhed gennem forældre/værge, uanset om denne er medlem af
foreningen. I øvrigt kan stemmeret kun udøves ved personligt fremmøde.
Skriftlig afstemning skal bringes i anvendelse i personsager og i øvrigt hvis blot et af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Alle beslutninger indføres i protokollen, ligesom der efter dirigentens nærmere anvisninger refereres dele af
generalforsamlingens forhandlinger til protokollen. Efter generalforsamlingen underskrives protokollen af dirigenten
og referenten.
§ 11 Vedtægtsændringer
Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget er tilgået dagsordenen rettidigt
jvt. § 10, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringsforslaget.
§ 12 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 stemmeflerhed på en i samme anledning lovligt indvarslet
generalforsamling, hvor ¾ af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer skal have afgivet deres stemme.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny, hvor beslutning
kan træffes med ovennævnte flertal, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler efter generalforsamlingens skøn til andre godgørende formål.
§ 13 Tegningsregel
Al økonomisk handling angående bank, indlån/udlån o. lign. Skal underskrives af formand, kasserer og næstformand,
mens indkøb af mindre ting godt kan ske af en enkelt person.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 10. Marts 2020

Kim Lund
Formand

Sanne Pedersen
Næstformand

Karina Fjordhauge
Kasserer

Britta Jensen
Fodboldafdelingen

Peter Brink
Gymnastikafdelingen

Robert Jull
Badmintonafdelingen

Annette Larsen
Bankoafdelingen
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