
 
V E D T Æ G T ER 

 
VESTJYSK GYMNASTIKFORENING 

 
V G F 89 

 

 
 
 

§ 1 
 

Foreningens navn er "Vestjysk Gymnastikforening", dens mærke er "VGF89". Foreningen er 
hjemmehørende i Holstebro kommune. 
 

 § 2 
 

Foreningens formål er, at dyrke gymnastik samt andet kulturelt virke. Foreningen skal arbejde for, at sikre 
den bedst mulige basis for sit virke. Udover kontingentopkrævningen kan indtægterne være fra 
sponsoraftaler, erhvervsvirksomhed og andre lovlige aktiviteter. Foreningen er for alle, som ønsker at bruge 
gymnastikken til at dygtiggøre sig og udvikle sin krop i harmoni. 
 

 § 3 
 

Foreningen er tilsluttet den eller de organisationer, som er aktuelle for foreningens hold. 
 

 § 4 
 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned - første gang i marts 1990. Indvarsling 
sker på hjemmesiden og ved mail/sms mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne 
forslag og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
 Dagsorden skal indeholde følgende: 
  
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 
 3. Formandens beretning. 
 4. Indkomne forslag. 
 5. Regnskab og fremlæggelse af budget. 
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
 7. Valg af revisorer og suppleanter 
 8. Eventuelt. 
 



Hvis der er opstillet flere kandidater end der er på valg, skal der være skriftlig afstemning. Alle beslutninger 
tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Dog kræves der 2/3 flertal 
blandt de fremmødte stemmeberettigede for vedtægtsændringer. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

§ 5. 
 

Stemmeberettigede og valgbare er alle fremmødte medlemmer over 16 år samt en fremmødt 
forældre/værge for hvert medlem under 16 år. Et medlemskab giver ved fremmøde én stemme. Der kræves 
minimum 3 måneders medlemskab af VGF89 for at være stemmeberettiget. Dette gælder også medlemmer 
under 16 år, dog må højst ét medlem af bestyrelsen være under 18 år. Enhver kan uden grund nægte at tage 
mod genvalg efter at have siddet i en periode. 
 

 § 6 
 
Bestyrelsen skal lave referat af alle bestyrelsesmøder. Ligeledes skal der tages referat af 
generalforsamlinger. Sidstnævnte referat kan rekvireres af foreningens medlemmer. 
 

 § 7 
 
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for 
hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke 
nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på 
nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. Foreningen tegnes økonomisk ved underskrift af 
et bestyrelsesmedlem eller teamchefen i forening med formanden. 
Er kontingent ikke indbetalt inden 1 måneder fra modtagelsen af mail om opkrævning bliver medlemmet 
udelukket. Medlemskab kan først genetableres efter betalt restancer og kontingent for indeværende sæson. 
En instruktør, træner, leder eller forældre med tilknytning til hold i VGF89 kan med øjeblikkelig virkning 
bortvises af bestyrelsen, såfremt den pågældende ikke overholder VGF89´s fastsatte regler, etiske kodeks 
og/eller i øvrigt optræder usportsligt. 
 

 § 8 
 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der vælges 4 i ulige år og 3 i lige år. For en 1-årig periode vælges 2 
suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for en 1-årig periode. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan 
nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver indenfor foreningen. 
Foreningens regnskab føres af kassereren. Bestyrelse er bemyndiget til at anvende en ekstern 
regnskabsfører til at assistere kassereren. 

 
§ 9 

 
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. 
 

 § 10 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne stiller 
skriftligt krav herom. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsendt 
til formanden. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling. 
 

 § 11 
 
Ændring af lovene kan vedtages på enhver generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 
 

§ 12 



 
Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvalt-ningen af foreningens 
tilskudsmidler, og den skal sørge for at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. 
    

 § 13 
 
Foreningen kan kun opløses/fusioneres, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 
ekstraordinære generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor. Ved foreningens opløsning 
fordeles mulige aktiver til velgørende formål blandt unge i Holstebro kommune. 
 
Således vedtages på generalforsamlingen den 19. marts 2013. 
 
(Erstatter vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 22. marts 2011, 19. marts 2002, 4. marts 1991, 
16. marts 1993 og 15. marts 1998.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


