Vedtægter
for
Munkebo Gymnastikforening
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Munkebo Gymnastikforening og hjemstedet er Munkebo.

§2 Formål
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel.
Stk. 2 Dette søges opnået gennem idrætsaktiviteter samt andet frivilligt forenings arbejde.

§3 Politiske forhold
Foreningen er upolitisk.

§4 Medlemsforhold
Medlemmer, der er fyldt 18 år har stemmeret og er valgbar.
Medlemmer over 16 år har stemmeret.
Stk. 2 Alle har mulighed for at blive medlem af foreningen.
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, når vægtige grunde taler herfor.
Stk. 3 Medlemmer indmeldes via foreningens hjemmeside, ved kassereren eller ved dennes
stedfortræder.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Trænere, hjælpetrænere, øvrige medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer kan være kontingentfrie
efter bestyrelsens bestemmelse.
Medlemmer kan være passive.

§5 Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
Den varsles senest 21 dage før på foreningens hjemmeside.
Stk. 2 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og har denne dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Stk. 3 Forslag fra foreningens medlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Dagsorden, regnskab samt forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 4 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis 2 stemmeberettigede medlemmer kræver det.
Stk. 5 Ikke fremmødte medlemmer kan vælges til bestyrelsen eller som revisor eller som suppleant
ved fuldmagt.
Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af dirigenten.
Forsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer efter lovlig
indkaldelse.
I tilfælde af stemmelighed er dirigentens stemme udslagsgivende.
Sekretæren fører generalforsamlingens beslutninger til referat, som offentliggøres på
foreningens hjemmeside.

§6 Ændringer i vedtægterne
Ændringer i vedtægterne skal ske på foreningens generalforsamling.
Ændringer i vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer
stemmer for forslaget.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt forlanger det, eller flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel som generalforsamling og senest 6
uger efter, det er forlangt.

§8 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 medlemmer:
1 formand
1 næstformand
1 kasserer
2 suppleanter
Den ene suppleant kan være vakant.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Kasserer og næstformand vælges i lige år.
Formand vælges i ulige år.
Suppleanter vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Kassereren fører medlemskartotek og regnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen fastsætter kontingent.
Der skal føres referat til hvert møde.
Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor vælges for to år, på valg i lige år.
Revisorsuppleant vælges hvert år.

§9 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kasserer.
Stk. 2 Der kan gives fuldmagt til et medlem af bestyrelsen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan give fuldmagt til foreningens bankkonti til regnskabsfører uden for
bestyrelsen.
§10 Regnskabs- og formueforhold
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskab forsynes med revisorpåtegning af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Eventuelt overskud af foreningens aktiviteter tilfalder foreningen.
Foreningen må ikke drives i kommercielt øjemed.
Medlemmerne har ingen økonomiske forpligtelser ud over at betale kontingent.
Foreningens medlemmer har ikke krav på del af foreningens formue eller udbytte.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke
alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§11 Bestyrelsens beføjelser
Den ansvarlige for en aktivitet afgør i samråd med bestyrelsen, hvilke forventninger der stilles til
medlemmernes adfærd i relation til foreningens aktiviteter.
Stk. 2 Hvis en person i tilknytning til foreningens aktiviteter opfører sig i strid med foreningens
formål eller usolidarisk i social henseende er bestyrelsen berettiget til at udelukke personen fra
foreningens aktiviteter.
Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem.
Stk. 3 Udelukkede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

§12 Foreningens ophævelse
Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer stemmer for.
Stk. 2 Hvis der ikke er fremmødt tilstrækkeligt antal medlemmer, afholdes en ekstraordinær
generalforsamling, hvor foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 3 Hvis foreningen bliver ophævet, skal foreningens midler og ejendele tilfalde børne- og
ungdomsarbejde i Kerteminde Kommune.
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