VEDTÆGTER FOR NØRRE NEBEL GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING (NNGU)

§1

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
1. Foreningens navn er ”NØRRE NEBEL GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING –
forkortet NNGU”.
2. Dens hjemsted er Varde kommune.

§2

FORMÅL.
1. Foreningen har til formål ud fra det frivillige foreningsarbejde ved idræt og anden kulturel
virke at fremme den folkelige oplysning.

§3

MEDLEMSKAB AF ORGANISATION.
1. Foreningen er medlem af DGI gennem DGI Sydvest.

§4

OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
1. Som medlem af foreningen kan optages alle, der vil acceptere foreningens vedtægter.
2. Medlemskab af foreningen består af:
a. Et aktivitetskontingent eller
b. Et passivkontingent.
3. Aktive medlemmer er medlemmer, der deltager i en aktivitet.
4. Passive medlemmer er medlemmer, der kun betaler passivkontingent.
5. Både aktive og passive medlemmer har stemmeret.
6. Instruktører, hjælpeinstruktører, ledere i øvrigt er automatisk medlem af foreningen.

§5

KONTINGENT.
1. Hver aktivitet fastsætter selv aktivitetskontingentet ud fra budgettet.
2. Foreningens passivkontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.

§6

UDMELDELSE OG EKSKLUSION.
1. Hvis et medlem kommer i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen
ekskludere vedkommende.
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§7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
1. Generalforsamlingen er – med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver – den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
2. Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i februar/marts, indkaldes med
mindst 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse.
3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
4. Forslag skal optages i dagsordenen.
5. Stemmeret har alle over 14 år, som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder
før generalforsamlingen og som ikke er i restance. En forældre til et aktivt medlem under
14 år har stemmeret.
6. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§8

DAGSORDEN.
1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens/udvalgenes beretning for det forløbne år samt planer for det
kommende år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastlæggelse af passivkontingent.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
i. To medlemmer lige år.
ii. Et medlem ulige år.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år.
8. Eventuelt.

§9

GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE.
1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke bør være medlem af bestyrelsen til at
lede forhandlingerne.
2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfl. dog § 16 og 17.
3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen foregå skriftlig, såfremt
et stemmeberettiget medlem fordre det.
4. I personspørgsmål fordres altid skriftlig afstemning.
5. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

§10

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal
indkalde, hvis 2/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til
bestyrelsen.
2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes
behandlet.
3. Indkaldelsesvarsel er 14 dage.
4. Afstemningsregler er som til ordinær generalforsamling.
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§11

BESTYRELSE OG VALG.
1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand/sekretær og kasserer.
2. Bestyrelsen er foreningens daglig ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
3. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter bestyrelsen i henhold til
vedtægterne
4. Bestyrelsen består af en formand, næstformand/sekretær, en kasserer og udvalgsformændene.
5. Formand, næstformand/sekretær og kasserer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
6. Genvalg kan finde sted.

§12

BESTYRELSENS ARBEJDE.
1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer,
heriblandt formanden og næstformanden er til stede.
3. I formandens forfald træder næstformanden i hans sted.
4. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
5. Foreningen tegnes af formanden.
6. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formanden og kassereren.

§13

AKTIVITETSUDVALGENES ARBEJDE.
1. Bestyrelsen nedsætter udvalg, der organiserer arbejdet i de enkelte afdelinger i foreningen.
2. Aktivitetsudvalgene konstituerer sig selv og fastsætter selv deres forretningsorden.
3. Medlemmer af et aktivitetsudvalg vælges på et aktivitetsmøde eller udvalgene finder selv
nye medlemmer efter behov.
4. Formanden er medlem af foreningens bestyrelse.
5. Ved formandens forfald kan udvalget sende en suppleant, der handler på formandens
vegne.
6. Alle valg til aktivitetsudvalgene gælder for 2 år fra det øjeblik, hvor personen indtræder i
udvalget. Udvalgsformændene skal sørge for, at have ajourførte lister over udvalgets
medlemmer og aflevere disse til formanden ved ændringer.

§14

REGNSKAB.
1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
2. Resultatopgørelse og balance fremlægges på den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.
3. Bestyrelse og alle udvalg har samlet kasse- og regnskabsføring.

§15

REVISION.
1. Revisoren, som skal være registreret, skal hvert år gennemgå og påtegne det samlede
regnskab og påse, at beholdningen er til stede.
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§16

VEDTÆGTSÆNDRINGER.
1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§17

FORENINGENS OPLØSNING.
1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig
indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, ar mindst ½ af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede og til forslaget kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget.
3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes
til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte
stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
4. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes man skal
forholde sig med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog sådan at
simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
5. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der måtte være i behold, anvendes til
idrætslige formål.

Nørre Nebel, den 31.03.2008.

________________________
Eva Mastrup, formand

___________________________
xx, Sekretær/næstformand

________________________
Bodil Fisker, Kasserer

___________________________
Birgit Jyde, formand svømning

_________________________________
Kirsten Falk Nielsen, formand gymnastik

___________________________
Lasse Christensen, formand friluft
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