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Stiftet den 16. september 1888. 

 
 
Medlem af: 
Danmarks Gymnastik Forbund under Danmarks Idræts Forbund. 
 
& 
 
DGI Sydøstjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. 
  
                                                        ----------------- 
 
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 på foreningens hjemmeside.  
 
§ 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 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og 
kasserer. 
Bestyrelsesmedlemmerne 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 i dennes  fravær, næstformandens. 
 
§ 7. 
Sekretæren udfører foreningens skriftlige arbejde, herunder referater såvel ved bestyrelsesmøder 
som ved generalforsamlinger. Kassereren fører regnskab og medlemmerne er registreret online til 
brug ved opkrævning af kontingenter. 
Materialeforvalteren, der vælges af bestyrelsen, fører så vidt muligt en fuldstændig liste over 
foreningens redskaber og inventar. 
 
§ 8. 
Foreningens regnskabsår regnes fra 1. juli - 30. juni. 
Kassereren tilstiller revisorerne det årlige regnskab senest 21 dage før generalforsamlingen, 
hvorefter revisorerne senest 14 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. Dagsorden, beretning og regnskab bekendtgøres ligeledes på 
foreningens hjemmeside. 
 
§ 11 
Ved den ordinære generalforsamling er dagsordenen: 
 

1. Valg af dirigent, 
2. Godkendelse af formandens beretning  
3. Godkendelse af  det reviderede regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af  bestyrelsesmedlemmer  
6. Valg af 2 revisorer. 
7. Valg af 1 revisorsuppleant. 
8. 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 almindeligt 
stemmeflertal og på forlangende skriftlig afstemning. For lovændringer kræves dog 2/3 af de mødte 
stemmeberettigedes stemmer. 
 
§ 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 
 


