
§ 1 Foreningens navn: Græse-Sigerslevvester Gymnastikforening (GSG). Medlem af Danske 

Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Gymnastik Forbund (DGF).   

 

§ 2 Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune. 

 

§ 3 Foreningens formål er at give ungdommen i omegnen lejlighed til at samles ved gymnastik, 

boldspil og anden sund idræt. 

 

§ 4 Som medlem af foreningen kan enhver optages, enten som aktivt eller passivt medlem, når 

vedkommende erlægger et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. 

 

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 31. marts, hvor bestyrelsen aflægger  

beretning om foreningens virksomhed. Årsregnskabet lægges til godkendelse og valg af 

bestyrelse, revisorer og fanebærer foretages. 

 

§ 6 Generalforsamling indvarsles ved avertering på hjemmesiden 14 dage forud og kan på denne kun 

behandle de sager, der mindst 3 dage forud er indgivet skriftligt og med navns underskrift til 

formanden.   

 

§ 7 På generalforsamlingen har hvert medlem kun en stemme, som afgives skriftligt eller mundtligt. 

Hvert medlem over 15 år er stemmeberettiget. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

 

§ 8 På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal, dog afgøres lovændringer 

kun, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Lovændring kan kun vedtages, såfremt der 

minimum deltager 10 medlemmer i generalforsamlingen. Møder der ikke mindst 10 medlemmer 

frem indkaldes med minimum 8 dages varsel til ny ekstraordinær generalforsamling. Den 

ekstraordinære generalforsamling er da beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal 

medlemmer jf. dog undtagelsen iht. § 23. 

 

§ 9 Ved hvert års generalforsamling vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer, 2-3 suppleanter, 1 

revisor, 1 fanebærer, 1 revisorsuppleant samt 1 reservefanebærer. Majoriteten af bestyrelsen 

skal være bosiddende i Frederikssund kommune. 

 

 



§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 10 medlemmer forlanger det. 

Begæring herom må indgives skriftligt til formanden. 

 

§ 11 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Formanden og kasseren kan ikke være på valg 

samtidig. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

 

§ 12 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen dog således, at der hvert andet vælges 2 og 

hvert andet år vælges 3 ad gangen. Jf. § 11 må formand og kasserer ikke være på valg samtidig. 

 

§ 13 Ingen, som bliver foreslået til bestyrelsesmedlem kan nægte at modtage valg. Dog kan genvalg 

kun finde sted med medlemmets samtykke. 

 

§ 14 Valgbar til foreningens tillidsposter er ethvert medlem, som er fyldt 15 år – dog skal kasserer 

være fyldt 18 år. 

 

§ 15 Bestyrelsen leder foreningens handlinger, bringer dens beslutninger til udførelse og våger over 

vedtægterns overholdelse. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens 

medlemmer heriblandt formanden er tilstede. 

 

§ 16 Så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, afholdes bestyrelsesmøde. 

Såvel ved disse som ved generalforsamlingen føres en forhandlingsprotokol. Formanden 

indvarsler til bestyrelsesmøde (med 4 dages varsel) samt bestemmer tid for disse og leder 

forhandlingen. 

 

§ 17 Et bestyrelsesmedlem kan efter eget ønske udtræde af bestyrelsen, hvis særlig grund taler 

herfor, såsom bortrejse, svær sygdom eller ved den samlede bestyrelses samtykke. 

 

§ 18 Foreningen tegnes af formanden. Kasseren bemyndiges fuldmagt af den øvrige bestyrelse til 

foreningens bank/postgirokonti. 

 

§ 19 Det tillades ikke kasseren at udbetale penge af foreningens kasse uden behørig kvittering. I 

modsat fald kan kasseren dømmes til betaling af det manglende beløb. 

 



§ 20 Kasseren er pligtig at fremlægges regnskabet og kassebeholdningen højst 4 gange årligt, hvis 

revisorerne forlanger det. Er der foretaget en sådan revision, kan kasseren forlange, at 

revisorerne gør bemærkning herom i regnskabsbogen. 

 

§ 21 Hvis et medlem af foreningen gentagne gange opfører sig utilladeligt og irettesættelse fra 

bestyrelsen ikke gavner, kan denne udelukke medlemmet af foreningen dog jf. § 22. 

§ 22 Bestyrelsesmedlemmer kan dog ikke udelukkes af foreningen/bestyrelsen efter § 21 uden ved en 

generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmer derfor, samt at det er sat på 

dagsordenen ved generalforsamlingens bekendtgørelse. 

 

§ 23 Ophævelse eller nedlæggelse af foreningen skal behandles som lovændring. Dog kræves, at en 

sådan lovændring vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. På begge disse 

generalforsamlinger kræves, at der mindst deltager 10 medlemmer, samt at lovændringen kun 

kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 

 

§ 24 Ophæves eller nedlægges foreningen jf. § 23 skal foreningens aktiver bevares i 5 år efter endelig 

beslutning. Dette for om muligt at oprette en ny forening. Til overholdelse af denne 

bestemmelse udpeges et råd på 3 personer, hvoraf formanden er den ene, et bestyrelsesmedlem 

den anden og en af revisorerne den tredje. 

 

§ 25 Oprettes der ikke en ny forening jf. § 24, skal foreningens aktiver tildeles en anden forening 

beliggende i Frederikssund kommune. Tildelingen skal opfylde foreningens formål jf. § 3. 

 

 

 

 

 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2015. 

 

 

  


