Vedtægter for Slangerup Gymnastikforening
§ 1.1 Foreningens navn er Slangerup Gymnastikforening. Hjemsted i Frederikssund Kommune
§ 1.2 Foreningen er medlem af DGI Nordsjælland.
§ 2 Foreningens formål er gennem gymnastik og anden sund idræt at holde sig i form og dyrke
kammeratligt samvær.
§ 3 Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.
§ 4 Dagsorden til generalforsamlingen skal som minimum bestå af følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse.
Generalforsamlingen skal afholdes senest ved udgangen af regnskabsårets første kvartal.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Vedtægtsforslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Andre forslag kan vedtages ved simpelt flertal.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller
mindst 30 medlemmer ønsker dette.
§ 7 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 01.08 – til 31.07 året efter. Det reviderede driftsregnskab og status,
forsynet med påtegning af revisorer, forelægges den ordinære generalforsamling. Det reviderede
regnskab kan rekvireres hos kassereren tidligst 8 dage før generalforsamlingen.
§8 Bestyrelsen
Denne består af maximum 6 medlemmer. Bestyrelsen skal, så vidt det er muligt, bredt repræsentere
foreningens hold og det enkelte bestyrelsesmedlem skal være fyldt 18 år.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen på følgende måde:
• Formand og kasserer vælges for 2 år af gangen. Formanden er på valg i lige år, kasserer i
ulige år.
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Resterende medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år af gangen.
Der vælges én suppleant for 1 år af gangen.
Der vælges én revisor samt én revisorsuppleant for 1 år af gangen.
Valget skal være skriftligt såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker dette.

Bestyrelsen afholder møde med max. 8 ugers mellemrum og afholdes som udgangspunkt i et
mødelokale i Slangerup Hallen.
Forslag til bestyrelsesmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
§ 8.1 Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med følgende poster:
Næstformand, kommunikation, koordinator og sekretær.
Vi henviser til foreningens ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer, der så vidt muligt
overholdes.
§ 8.2 Arbejdsgruppe
Ved behov, kan en arbejdsgruppe oprettes. En sådan gruppe planlægger events som den årlige
opvisning samt andre ekstraordinære aktiviteter i løbet af sæsonen.
Arbejdsgruppen refererer direkte til bestyrelsen.
§ 9.1 Medlemmer og kontingent
Et medlem er enhver der, via foreningen betalingsmulighed, har betalt det af bestyrelsen fastsatte
kontingent for indeværende år.
Stemmeret har ethvert aktivt medlem der er fyldt 14år, instruktører, hjælpeinstruktører og
bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer under 14 år, kan repræsenteres af en forælder eller stedfortræder. Forældre eller
stedfortræder kan repræsentere én stemme.
Ved generalforsamlingen kan et stemmeberettiget medlem medbringe 1 fuldmagt udover egen
stemme. Fuldmagt skal medbringes skriftligt.
Udmeldelse af medlemmer og kontingent
Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at dette sker skriftligt til foreningen.
§ 9.2 Misligholdelse af medlemskab
Bestyrelsen kan ved flertal udelukke ethvert medlem, der ikke rettidigt betaler sit kontingent, eller
udviser en optræden, der ikke er forenelig med foreningens mål og virke.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære
generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer derfor.
§ 10 Foreningen kan ophæves, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer derfor, og foreningens aktiver og passiver skal da overgår til DGI Nordsjælland.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen d. 26 september 2021 og erstatter helt og fuldt de
tidligere vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 27 september 2020.
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