PEDERSBORG GYMNASTIK- OG
IDRÆTSFORENING

Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening
§ 1: Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune,
Region Sjælland.

§ 2 Forenings formål
Foreningens formål er ved badminton, gymnastik, motion og andet kulturelt virke at fremme den
enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Dog kan med generalforsamlingens tilslutning tilknyttes
andre idrætsgrene. Dette søges opnået ved at samle alle aldersgrupper under de bedst mulige forhold
med hensyn til idrætsudøvelse, samt ved at skabe et godt kammeratskab og vise en fair og nobel
holdning over for hinanden.

§ 3 Optagelse af medlemmer
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der forpligter sig til at overholde foreningens
vedtægter og reglementer. Et aktivt medlem, der for en kortere periode overgår til passivt medlemskab,
kan ikke gøre dette for mindre en 4 måneder. Indmeldelse sker ved den af afdelingen fastsatte
procedure og er først endeligt gældende efter kontingentindbetalingen.
Æresmedlemmer (kontingentfrie ”aktive” medlemmer) kan udpeges af bestyrelsen. Spørgsmål om valg
af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 4 Kontingent
De enkelte afdelinger foreslår eget kontingent, som efterfølgende skal godkendes af bestyrelsen. De
respektive afdelinger fastsætter selv betalingsterminerne.
For passive medlemmer opkræves kontingent helårsvis forud i januar måned. Undtaget herfor er
kortere passivt medlemskab.

Side 1

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG
IDRÆTSFORENING

§ 5 Udmeldelse, eksklusion
Udmeldelse sker ved udløb af den aktuelle afdelings kontingentperiode.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 2 måneder kan bestyrelsen med mindst 8 dages
skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan
optages på ny som medlem i foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens
beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at
fremføre sit forsvar, og kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende
generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens
afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om
eksklusion kræver en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Et medlem, der er ekskluderet i
henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om
eksklusion.

§ 6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som denne vedtægt foreskriver, den højere
myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i maj måned, indkaldes med mindst 8 dages
varsel i den lokale ugeavis.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være skriftlig udfærdiget, og
bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen siden 1. januar,
eller siden sæsonstart for aktiviteterne i den afdeling, hvor medlemmet er aktivt. (Jf. §3)
Forældre til aktive børn under 16 år har også stemmeret med en stemme pr. barn. (Jf. §3) Stemmeret
kan udøves ved personligt fremmøde eller ved gyldig fuldmagt.
Æresmedlemmer samt passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
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§ 7 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg til dirigent
3. Formand og udvalgsformænd aflægger beretning
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af udvalg
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom ledsaget af
motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes,
senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Om indkaldelsen gælder
bestemmelserne i § 6.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jævnfør dog § 5, 14 og 15.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra blot 1 medlem, afstemning og valg
foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregår skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne
optages, i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme
generalforsamling.
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§ 10 Bestyrelsens valg
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer, der repræsenterer foreningen i
alle forhold dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger
forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af 1 fællesformand, 1 kasserer, 1 badmintonformand, 1 gymnastikformand og 1
motionsformand. Valgene foretages på den ordinære generalforsamling og gælder i 2 år. Formand og
kasserer vælges ved særlig afstemning og er på skift på valg – formand ulige år – kasserer lige år. Øvrige
medlemmer vælges for 2 år ad gangen således:
Ulige år – badmintonformand
Lige år – motions- og gymnastikformand
Når bestyrelsen er fuldtalligt valgt, vælges udvalg:
Minimum 2 for badminton
Minimum 2 for motion
Minimum 2 for gymnastik
og ad- hoc udvalg kan nedsættes efter behov.
Udvalgene varetager det daglige arbejde.
Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år, således at halvdelen er på valg hvert andet år. Ved indtrædende
ledighed i valgperiodens løb, supplerer bestyrelsen og udvalg sig selv.

§ 11: Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamling på et
bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller
sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når
mindst halvdelen af dens medlemmer, hvori formanden eller næstformanden, er til stede, jævnfør dog
§ 5 vedrørende eksklusion. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af
stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Over bestyrelsens handlinger føres protokol.

§ 12 Regnskab
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Foreningens regnskab er 1/5 til 30/4. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af
revisorerne den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 13 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i tiden mellem regnskabets afslutning og generalforsamlingens afholdelse,
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status
påtegnes herom. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 14 Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kassereren, dog ved køb, salg eller pantsætning af
fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 15 Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§ 16 Foreningens ophævelse
Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves mindst 1/2 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af foreningens ophør overgår de eventuelle midler til DGI, til midlertidig opbevaring.

****************************
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