
VEDTÆGTER FOR GYMNASTIKFORENINGEN 94 (G94) 
  

§1: NAVN 

Foreningens navn er GYMNASTIKFORENINGEN 94 (G94). Foreningen er stiftet den 13. juli 

1994. Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune. 

  

§2: FORMÅL 

Foreningens formål er at virke for gymnastikkens fremme i Fredericia Kommune, og derigennem 

fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

  

§3: MEDLEMSSKAB 

Foreningen er tilsluttet DGI Sydøstjylland, og dermed undergivet landsdelens vedtægter. 

Foreningen er tillige tilknyttet Gym Danmark under Danmarks Idræts Forbund, og er underkastet 

disse forbunds love og regler. 

Foreningen er medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia. 

  

§4: OPTAGELSE, UDMELDELSE OG UDELUKKELSE 

stk. a. Enhver der vil efterleve foreningens vedtægter kan optages som medlem. 

stk. b. Enhver kan anerkendes som medlem af foreningen, hvis der er betalt kontingent for den 

pågældende sæson. 

stk. c. Enhver, der virker aktivt som bestyrelsesmedlem eller instruktør, er automatisk medlem af 

foreningen. 

stk. d. Bestyrelsen afgøre selv under hvilken form udmeldelse kan foregå. 

stk. e. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Det 

udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

  

§5: KONTINGENT 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.  

 

§6: GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

  

stk. a. Ordinær generalforsamling afholdes én gang hvert år, i januar eller februar måned. 

Indkaldelse skal ske på G94’s hjemmeside med minimum 14 dages varsel. Indkaldelsen skal 

indeholde dagsorden og eventuelle vedtægtsændringer. 

stk. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse. stk. c. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede.  

stk. d. Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer i henhold til §4, stk. b. og 

§4, stk. c., såfremt medlemmet er fyldt 16 år - dog kun en stemme pr. medlem. 

Forældre har stemmeret for medlemmer under 16 år. 

Stemmeret opnås kun ved personligt fremmøde. 

stk. e. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson 

3. Forelæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse, samt budget for indeværende år.  

4. Forslag til vedtægtsændringer.  

5. Behandling af evt. indkomne forslag 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af bilagskontrollant eller bilagskontrollant-suppleant 

9. Eventuelt 

stk. f. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

  

§7: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når 

mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte 

tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat 

overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 

  

§8: BESTYRELSEN 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af syv medlemmer og to suppleanter, som vælges på 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsens-medlemmer vælges for to år ad gangen således: 

- Formand (lige år)  

- Kasserer  (ulige år) 

- Bestyrelsesmedlemmer (to i lige år og tre i ulige år) 

- To suppleanter til bestyrelsen (hvert år) 

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem vælger at afgå efter 1 år, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en et-

årig periode. 

  

Bestyrelsen beslutter her indenfor selv sin valgorden, samt suppleanternes valgorden.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest fjorten dage efter generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren. I tilfælde af kasserens eller formandens fravær 

indtræder næstformanden eller et udvalgt bestyrelsesmedlem. 

Formand og kasserer må ikke være i den nærmeste familie. 

 

§9: BESTYRELSENS ARBEJDE 

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov - normalt en gang om måneden. 

Den fremmødte del af bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset antal. Bestyrelsesmøder skal føres til 

referat, og referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 

§10: REGNSKAB 

Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december, og regnskabet afleveres til 

bilagskontrollant senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Bilagskontrollant og bilagskontrollant-suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for to år 

ad gangen. Bilagskontrollant vælges i ulige år. Bilagskontrollant-suppleant vælges i lige år. Et 

bestyrelsesmedlem og dennes nærmeste familie kan ikke vælges som bilagskontrollant eller 

bilagskontrollant-suppleant.  

  

§11: OPLØSNING 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en særlig indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. For at opnå beslutningsdygtighed skal mindst halvdelen af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer være til stede. Vedtagelse om opløsning kan kun ske hvis mindst ¾ 



af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling, 

der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning 

kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, 

der er til stede. 

På den ekstraordinære generalforsamling skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 

forholdes med foreningens formue og ejendele. Vedtagelse opnås med simpelt stemmeflertal.  

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i 

Fredericia Kommune. 

  

  

Således vedtaget den 24.02-18 

  

(Underskrives af dirigenten og den valgte bestyrelse). 

 

 

 

 


