Vedtægter for Gymnastikforeningen Dannelund.
§1
Foreningen navn er Ungdoms- og Gymnastikforeningen ”Dannelund”.
Foreningen er hjemmehørende i Rebild Kommune. Dens formål er primær at samles om gymnastik.
§2
Som aktive medlemmer kan optages enhver person der vedkender sig nærværende vedtægter. Bestyrelsen
kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på
førstkommende generalforsamling.
§3
Foreningen består af såvel passive som aktive medlemmer. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år
ad gangen.
§4
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og seks bestyrelsesmedlemmer. Valg af
bestyrelsesmedlemmer samt to bilagskontrollanter og to suppleanter kan kun ske på den ordinære
generalforsamling. Der vælges skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
Suppleanter og bilagskontrollanter vælges for et år ad adgangen.
Formanden vælges ligeledes for et år af gangen.
§5
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§6
Ordinær generalforsamling skal afholdes i februar måned, og den nye bestyrelse skal tiltræde den 1. april.
En generalforsamling skal bekendtgøres i dagbladene senest 8 dage før den afholdes. Indkomne forslag skal
være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenskal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af den reviderede regnskab.
4. Valg af: A. Bestyrelsesmedlemmer
B. Suppleanter
C. Bilagskontrollanter
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt.
§7
Stemmeberettiget er alle fremmødte aktive medlemmer over 14 år og valgbare, når de er fyldt 16 år. Dog
skal formand og kasserer være over 18 år. De kan nægte at modtage genvalg efter at have siddet én
periode.
§8
På generalforsamlingen afgøres alle sager ve almindelige stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves der til
ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan
efter ønske foretages.

§9
Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personlig for de for foreningen indgåede forpligtelser,
for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§10
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af
bestyrelsen stemmer herfor.
§11
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste
møde.
§12
Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og derved underkastet denne
organisation vedtægter og love.
§13
Ekstraordinær generalforsamling kan kun sammenkaldes af bestyrelsens flertal eller når 2/3 af forenings
medlemmer skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde skal bestyrelsen afholde generalforsamling i løbet af 21
dage.
§14
Forandring af lovene kan kun ske på en ordinær generalforsamling.
§15
Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på to ekstraordinære
generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer herfor. Mulige aktiver fordeles efter
generalforsamlingens beslutning.

