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----------------LOVE FOR VEJLE GYMNASTIK-FORENING
§ 1.
Foreningens navn er VEJLE GYMNASTIK-FORENING. Den står som medlem af Danmarks
Gymnastik Forbund under Danmarks Idræts Forbund og DGI Sydøstjylland under Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.
§ 2.
Foreningens mærke er V.G.F. og formålet er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke gymnastik
og eventuel anden idræt.
§ 3.
Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Alle kan optages som medlem. Indmeldelse
sker til lederen af holdet eller bestyrelsen.

§4
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales forud for hele sæsonen. Intet medlem må stå i
restance længere end 2 måneder. Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen nedsætte eller
fritage et medlem for kontingent.
§5
Bestyrelsen består af 1 formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
undtagelse af formanden og kassereren, der vælges på generalforsamlingen.
Formanden vælges hvert år, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges hvert andet år med
halvdelen hvert år. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte hjælpeudvalg til brug for bestyrelsen.
§ 6.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen og administrerer dennes indtægter og formue.
Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, og denne er pligtig til at indkalde til sådanne, når
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed
gør formandens stemme udslaget, og når han er fraværende næstformandens.
Bestyrelsen udarbejder regnskab for det foregående år, samt budget for det kommende år til
godkendelse på generalforsamlingen.
§ 7.
Sekretæren udfører foreningens skriftlige arbejde, herunder referater såvel ved bestyrelsesmøder,
generalforsamlinger samt instruktørmøder. Kassereren fører en kassebog og et medlemskartotek til
brug ved opkrævning af kontingent.
Materialeforvalteren, der vælges af bestyrelsen, fører en fuldstændig liste over foreningens
redskaber og inventar.
§ 8.
Foreningens regnskabsår regnes fra 1. juli - 30. juni.
Kassereren tilstiller revisorerne det årlige regnskab senest 8 dage før generalforsamlingen, hvorefter
revisorerne senest 2 dage før generalforsamlingen afleverer det reviderede regnskab til formanden
med eventuelle bemærkninger.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og kassebeholdning.
§ 9.
Lederne af gymnastikken vælges af bestyrelsen. Denne kan til enhver tid standse aktiviteter, der
efter bestyrelsens opfattelse savner økonomisk eller sportslig baggrund.
§ 10.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den afholdes én gang årligt, inden 1. december, ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside
www.vejlegf.dk med 14 dages varsel.

§ 11
Ved den ordinære generalforsamling er dagsordenen:
1. Valg af dirigent,
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (kassereren i lige år).
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Stemmeret har kun aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har betalt kontingent.
§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 1/4 af de aktive og passive medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen
med angivelse af dagsorden.
§ 13.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Forslag,
der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig
stemmeflertal og på forlangende skriftlig afstemning. For lovændringer kræves dog 2/3 af de mødte
stemmeberettigedes stemmer.
Referat og formandens skriftlige beretning fra generalforsamlingen gøres tilgængelig på
foreningens hjemmeside efter generalforsamlingens afholdelse.
§ 14.
Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte på
generalforsamlingen, samt 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Foreningens aktiver overføres ved
opløsning til Danmarks Gymnastik Forbund, respektive Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,
med forpligtelse til at tilbagelevere disse, hvis en ny forening opstår på den gamle forenings
grundlag.
Vedtaget på generalforsamlingen
den 18. november 2015.
Jette Hesthaven, Jane Jensen, Johnny Andersen, Martin Scheibner, Ann-Sofie Egsgaard, Kasper
Friborg.

STATUTTER
for
VGF's Venner - VGF's Støttefond
§1
Fondens navn er VGF's Venner – VGF's Støttefond.
§ 2.
Fondens formål er at yde støtte til indkøb af materialer og yde støtte til rejser, både grupper og
enkeltpersoner, som er aktive gymnaster under 25 år.
Ansøgning om støtte skal søges skriftligt.
§3
I fonden indgår kontingenter fra medlemmer, som er optaget som støttemedlemmer af VGF's
venner fra Vejle Gymnastik-Forening. Derudover kan VGF's bestyrelse afholde arrangementer, hvis
overskud tilfalder fonden.
§ 4.
Fonden administreres af VGF's bestyrelse.
Fondens kapital skal holdes adskilt fra VGF's øvrige midler og skal anbringes i et af byens
pengeinstitutter.
Regnskabsåret følger VGF's regnskab 1. juli – 30. juni, og regnskabet føres og revideres af
henholdsvis VGF 's kasserer og revisorer og forelægges VGF's generalforsamling til godkendelse.
§5
Fonden kan træde i virksomhed, når den har nået en størrelse af kr. 3000,00, og den må ikke
nedbringes under kr. 2000,00.
§6
I tilfælde af VGF's opløsning overdrages støttefondens midler til Danmarks Gymnastik Forbund,
respektive Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, med forpligtelse til at tilbagelevere disse, hvis
en ny forening opstår på den gamle forenings grundlag.
§7
Ændring i disse statutter kan kun finde sted ved beslutning på VGF 's generalforsamling efter
samme regler, som findes i VGF's love § 13 vedr. lovændringer.

