Aars Gymnastikforening
Idrætscenter Østermarken, Østermarken 22, 9600 Aars

VEDTÆGTER
§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Aars Gymnastikforening
Foreningen er hjemmehørende Idrætscenter Østermarken i Vesthimmerlands Kommune.
Foreningen er stiftet den 13. september 1967.
§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke gymnastik og målrettet
træning. Formålet søges opnået ved at tilbyde træning og instruktion og derigennem udbrede
kendskabet til de mange aktiviteter, som gymnastik og målrettet træning omfatter. Foreningen
har fokus både på bredden og på eliten og den målrettede træning.
Med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv ønsker foreningen at udvikle medlemmernes
lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.
§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), samt Danmarks
Gymnastikforbund (DGF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Idrætsrådet Vesthimmerland
og Kimbrerfesten og er dermed underlagt disse organisationers vedtægter.
§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.
1. Som aktive medlemmer kan optages alle, der vedkender sig Aars Gymnastikforenings
vedtægter. Instruktører, ledere og udvalgsmedlemmer er alle medlemmer af foreningen.
Passive medlemmer kan optages.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem
kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for
i henhold til formålsparagraffen.
§ 6: BESTYRELSE.
1. Foreningens daglige drift varetages af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der vælges henholdsvis 2 og 3 personer for 2 år
ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 3 uger efter.
På generalforsamlingen vælges 2 1 suppleanter for 1 år ad gangen.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert
andet år.
2. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år samt forældre til børn under 18
år, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance.
Forældre, der vælges på dette grundlag, bliver med valget automatisk medlem af foreningen.
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§ 7: UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
Udvalgene og arbejdsgrupperne er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence,
udover det af bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene og arbejdsgrupperne har pligt til at
holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene og arbejdsgrupperne.
Medlemmer af udvalg og arbejdsgrupper bliver automatisk medlem af foreningen.

§ 8: KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent skal være betalt til
betalingsfristen. Er medlemmet i restance kan der foretages udelukkelse fra foreningens
aktiviteter.
§ 9: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter IKKE personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
§ 10: GENERALFORSAMLING.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned og indkaldes ved opslag på sociale medier og på hjemmesiden med
angivelse af dagsorden med mindst 10 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
8 dage før.
3. Inden valg på generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen, hvilke medlemmer der er på
valg og evt. ønsker genvalg, samt antal medlemmer, der på generalforsamlingen skal vælges
til bestyrelsen.
4. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt (fysisk eller elektronisk)
foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
5. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder
og ikke er i kontingentrestance, samt medlemmer i udvalg og arbejdsgrupper. Børn og unge
kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på
generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen),
dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af
de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
7. Alle personvalg skal foregå ved skriftlige forslag og valg.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
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§ 11: DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Fremlæggelse af formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen
finder det fornødent, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller
skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
§ 13: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren, dog ved køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§ 14: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den samlede bestyrelse minus 1 er til stede. Ved
økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele
bestyrelsen være til stede.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer
herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 15: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Den økonomiansvarlige er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på
generalforsamlingen.
§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive
medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
2. Foreningens formue tilfalder idræts- og ungdomsarbejdet i Aars.

Vedtaget på generalforsamling den 9. juni. 2021
Dirigent
Solveig Bigum
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