Vedtægter for Særslev Gymnastikforening – gældende fra 5. oktober 2021
§1
Foreningens navn er Særslev Gymnastikforening – i daglig tale Særslev GF.
Foreningen er stiftet den 12. januar 1924.
Foreningen er hjemmehørende i Nordfyns Kommune.
§2
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde i
Særslev og omegn.
§3
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).
Folkedanser-afdelingen er tilsluttet Folkedans Danmark (FD) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Judo-afdelingen er tilsluttet Dansk Judo- og Ju-Jitsu Union (DJU) og Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Krolf-afdelingen er tilsluttet Dansk Krolf Union
§4
1. Enhver kan optages som medlem, og denne forpligter sig til at overholde foreningens
vedtægter og regler.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen, såfremt bestyrelsen finder grund
hertil. Udelukkelse kan dog først ske, når det pågældende medlem har haft lejlighed til at
udtale sig til bestyrelsen.
3. Nye aktiviteter skal godkendes af bestyrelsen, og udvalgsformanden for den nye aktivitet
vælges på den førstkommende generalforsamling.
§5
1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt.
Indkaldelse skal ske ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved opslag i
foreningens træningslokaler eller ved annoncering i en lokalavis med mindst en måneds
varsel, og dagsordenen skal mindst indeholde følgende:
a. Valg af dirigent og referent
b. Aktivitetsformandens beretning
c. Beretning fra udvalgene
d. Økonomiformandens beretning
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e. Beretningerne stilles til godkendelse
f. Valg af bestyrelse og suppleant
g. Valg af revisor
h. Forslag til foreningens virke det kommende år
i. Indkomne forslag
j. Eventuelt

2. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
stemmeberettigede.
3. Forslag kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Forslag til ændringer i foreningens
virksomhed eller forslag til vedtægtsændringer skal stilles skriftligt til bestyrelsen senest tre
uger før generalforsamlingen af et stemmeberettiget medlem.
4. Stemmeret har kun aktive medlemmer, der er fremmødt. Medlemmer under 16 år
repræsenteres af en forælder. Alle afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning. Der
skal afholdes skriftlig afstemning, såfremt tre stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
5. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
afholdes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes
behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens
modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m.
gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det emne, der er anledning til
generalforsamlingen.
§6
1. Bestyrelsen består af op til fire medlemmer foruden udvalgsformanden for hvert udvalg,
som alle vælges på generalforsamlingen. En udvalgsformand kan samtidig være medlem af
styregruppen. Styregruppen består af: Økonomiformand, Aktivitetsformand og Sekretær.
2. Valg til bestyrelse og udvalg gælder for 2 år, således at højst halvdelen er på valg.
Der vælges desuden en samlet suppleant for de øvrige op til fire bestyrelsesmedlemmer.
3. Der vælges 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år. De afgår skiftevis hvert andet år.
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4. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med medlemmer
til styregruppen.
Bestyrelsen kan vælge personer til udførelse af ad hoc opgaver, herunder bogføring af
foreningens regnskab.
5. Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningsmåde for aktive medlemmer.
6. Ved afstemning i bestyrelsen er styregruppens stemmer afgørende i tilfælde af
stemmelighed.
7. Foreningen tegnes af aktivitetsformand eller økonomiformand.
8. Udvalgsformændene og udvalgsmedlemmerne, hvoraf en er suppleant for
udvalgsformanden, vælges af og blandt de respektive afdelingsmedlemmer med en
valgperiode på to år.
Bestyrelsen godkender udvalg for de bestående aktiviteter.
Udvalgenes størrelse bestemmes af bestyrelsen forud for generalforsamlingen
Udvalgsformændene leder arbejdet i deres respektive afdeling med ansvar over for
bestyrelsen.
§7
Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.
Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningen er til stede.
Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisorernes påtegning og underskrifter.
Ved udbetalinger over 10.000 kr. skal udgiften attesteres af styregruppen.
§8
1. Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, og når 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor.
2. I tilfælde af foreningens opløsning overdrages redskaber, bolde og øvrige rekvisitter til
beslægtede foreninger efter generalforsamlingens beslutning. Eventuel kontant formue
henlægges til deponering hos DGI Fyn i 10 år. Herefter overdrages den til formål efter
generalforsamlingens beslutning.
Ændringer til vedtægterne efterfølgende vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 2015,
den 2. oktober 2018, den 10. september 2019, den 1. oktober 2020 og den 5. oktober 2021.
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Forretningsorden for Særslev Gymnastikforening
1. Udvalgene udarbejder forud for sæsonstart budgetter og forslag til kontingenter, som
forelægges og godkendes af bestyrelsen.
2. Udgifter, som ikke er anført i budgetterne, skal godkendes af bestyrelsen.
3. Aktivitetsformanden repræsenterer foreningen i anliggender, som ikke direkte angår
udvalgene.
4. Sekretæren indkalder til bestyrelsesmøde, når denne skønner, at der er behov for det – dog
mindst 4 gange om året.
5. Økonomiformanden skal holdes løbende orienteret om udvalgenes økonomiske
dispositioner.
6. Styregruppen varetager den overordnede drift.
7. Forretningsordenen kan ved anmodning tages op til drøftelse på den ordinære
generalforsamling.
Ændringer af forretningsorden er vedtaget på generalforsamlinger 2. oktober 2013 og den 2. oktober 2018 og
1. oktober 2020
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