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Vedtægter for Bogense Gymnastikforening  

Navn, hjemsted og formål 

§ 1.  Foreningens navn er ”Bogense Gymnastikforening”. 

Stk. 2.  Foreningen har hjemsted i købstaden Bogense i Nordfyns Kommune. 

Den er stiftet den 2. oktober 2003 som en videreførelse af den 1. 

januar 1974 stiftede ”Gymnastik- og Atletikforeningen BOGENSE”. 

Stk. 3.  Foreningens formål er, gennem gymnastik og lignende idrætter, samt de dertil 

knyttede frivillige arbejder, at virke for at fremme medlemmernes glæde og 

engagement ved den aktive deltagelse i det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 

Yderligere er det foreningens mål at styrke medlemmernes evne til at kunne tage del 

i et forpligtende fællesskab i samfundet samt at forbedre deres trivsel, sundhed og 

mobilitet. 

 
§ 2.  Foreningen er medlem af landsforeningerne 

”DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger” og ”DGF, Danmarks 

Gymnastikforbund”. 

Foreningens medlemmer 

§ 3.  Enhver person, der kan gå ind for foreningens formål, kan optages som medlem i 

foreningen. 

 
Stk. 2.  Der betales kontingent for at deltage på de enkelte hold. 

Kontingenternes størrelse og tilhørende vilkår fastlægges af generalforsamlingen. 

 

Stk. 3.  Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens vedtægter, der er publiceret 

på foreningens hjemmeside. 

Desuden forventes det, at medlemmerne efter evne aktivt deltager i løsning af 

foreningens opgaver. 
Ved kontingentrestance kan et medlem udelukkes. 

Stk. 4.  Udmeldelse skal ske til en instruktør eller et medlem af bestyrelsen. 

Stk. 5.  Ved et medlemskabs ophør tilbagebetales ikke kontingent. 

 
Foreningens struktur 

§ 4.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Stk. 2.  Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, forestår den daglige ledelse af 

foreningen. 

 
Stk. 3.  Instruktører og hjælpeinstruktører vælges af bestyrelsen. 

Stk. 4.  Bestyrelsen udpeger ledere til udvalgsarbejde. 

 

§ 5.  Regnskabsåret følger kalenderåret. 
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Generalforsamlingen 

§ 6.  Generalforsamlingen træffer beslutning om: 

 Foreningens formål. 

 Forudsætninger for medlemskab. 

 Størrelse af kontingenter mv. efter indstilling fra bestyrelsen. 

 Ændring af vedtægter. 
 Foreningens opløsning. 

Stk. 2.  Generalforsamlingen godkender foreningens vedtægter, årsregnskab og  
bestyrelsens beretning. 

§ 7.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, med 

følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for den forløbne sæson. 

3. Godkendelse af seneste årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. 

4. Budget for indeværende regnskabsår uddeles til orientering. 

5. Fastlæggelse af kontingenter for den kommende sæson. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

8. Valg af revisorer. 
9. Eventuelt. 

Stk. 2.  Den ordinære generalforsamling afholdes i Bogense og indkaldes af bestyrelsen med  

mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt ved 

udsendelse af mail til foreningens medlemmer. 

 

Stk. 3.  Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.  

Forslag der agtes stillet, skal senest 2 uger før generalforsamlingen sendes til 

bestyrelsens formand. 

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning til det,  

når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 25 stemme-

berettigede medlemmer skriftligt anmoder om at få et emne behandlet.  

I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodningen er  
modtaget. 

Stk. 2.  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. 

Den sker som ved ordinær generalforsamling, og indkaldelsen skal angive tid og sted 

for mødet samt dagsorden. 

 

§ 9.  Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har medlemmer  
over 18 år, der ikke er i kontingentrestance. 

Stk. 2.  Beslutning træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindeligt  

stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det, skal 

afstemning være skriftlig. 
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Stk. 3.  Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun vedtages, 

hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt og 2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget.  

Er mindre end halvdelen mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for

 forslaget, indkaldes til ny generalforsamling til afholdelse indenfor 6 uger.  

Hér kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne 

stemmer er for. 

 

§ 10.  I en protokol optages et kort referat af forhandlinger og beslutninger. 

Den underskrives af dirigenten og formanden. 

 
Bestyrelsen 

§ 11.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer incl. formanden. Medlemmer der er tilstede, fyldt  

18 år, har blank straffeattest og ikke er i kontingentrestance er berettigede til valg. 

 
Stk. 2.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Stk. 3.  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

I lige årstal afgår 3 medlemmer af bestyrelsen og i ulige årstal 2 medlemmer af  

bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.   

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, 

næstformand og kasserer. 
Det tilstræbes, at kasserer og formand ikke afgår samme år.  

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. 

Stk. 5. 1. og 2. suppleant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 6. Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved varigt forfald af et bestyrelsesmedlem. 

 

§ 12.  Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Den er ansvarlig for at drift, 

regnskabsaflæggelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med 

gældende regler. 

 

Stk. 2.  Foreningen forpligtes ved underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den 

ene er formand eller næstformand. 

 

Stk. 3.  Ingen medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer eller instruktører 

hæfter personligt for foreningens forpligtelser. 

 

Stk. 4.  Bestyrelsen kan blandt medlemmerne udpege udvalg til løsning af specifikke 

opgaver. 

En kontaktperson i udvalget skal udpeges som leder og ansvarshavende. 

 

Stk. 5.  Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden,  

når der skønnes at være behov derfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen 

anmoder herom. 

 

Stk. 6.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og yderligere 2 

medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt 

stemmeflertal. Er stemmerne lige, er formandens henholdsvis næstformandens 

stemme udslagsgivende. 
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Stk. 7.  Der tages et kort referat af forhandlinger og beslutninger. Referatet forelægges det 

følgende bestyrelsesmøde til godkendelse. 

 

 

Instruktører 

 
§ 13.  Til ledelse af de enkelte idrætslige aktiviteter kan bestyrelsen blandt medlemmerne 

udpege et antal instruktører og hjælpeinstruktører. 

 

Stk. 2.  De udpegede skal have blank straffeattest. 

 

Stk. 3.  Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden med beskrivelse af instruktørers og 

hjælpeinstruktørers arbejde og opgaver. 

 

Revisor 

 
§ 14.  Revision foretages af 2 medlemmer af foreningen. 

 

Stk. 2.  Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.  

Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 3.  Det reviderede årsregnskab, incl. obligatorisk opgørelse vedrørende medlemmer, 

indsendes til Nordfyns Kommune i henhold til gældende regler. 

 

Likvidation mv. 

 

§ 15.  Opløsning af foreningen kan finde sted efter beslutning på en til formålet indkaldt 

generalforsamling; jævnfør § 9 stk. 3. 

Eventuelle overskydende midler efter opløsningen skal tilfalde anden folkeoplysende 

virksomhed i Bogense. 

 

Stk. 2.  Disse vedtægter supplerer reglerne i  

”Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende 

foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)”.  

 

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 10.april 2013 og på ekstraordinær 

generalforsamling den 10. april 2013 

 

 


