
§   1   Foreningens navn er Hulby Gymnastikforening 
          Foreningen er stiftet d. 25/5 1895 
          Hjemsted er Slagelse Kommune i Region Sjælland 
 
§   2 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den               
  enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 
 
§  3 Foreningen er tilsluttet DGI Vestsælland, DGF og DIF og dermed     
  undergivet disses vedtægter. 
 
§  4 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig  
  nærværende vedtægter. 
 
  1.  Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig 
   nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer (passive) kan optages   
   enhver. 
  2.  Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen for et nærmere fastsat  
   tidsrum eller for bestandig, såfremt bestyrelsen finder, at medlemmet ved  
   sin optræden enten direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål 
   og arbejde. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen ved     
   førstkommende generalforsamling. 
 
§  5 1.  Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer.     
   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at et ulige antal vælges i 
   lige år og et lige antal vælges i ulige år. Det tilstræbes at bestyrelsen består 
   af et ulige antal medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens  
   stemme afgørende 
  2.  Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med  
   formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle repræsentanter for 
   foreningens aktiviteter. 
  3.  På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 2 år, 1 hvert år 
  4.  Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. 
 
§  6 Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte interne og externe udvalg til    
  varetagelse af specifikke opgaver. 
 
§  7 1.  Foreningskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling 
  2.  Aktivitetsbidrag fastsættes af bestyrelsen. 
  3. Såfremt et medlem skylder forfaldent kontingent eller aktivitetsbidrag ved 
   en ny sæsons begyndelse og ikke betaler dette ved påkrav, slettes    
   vedkommende af foreningen og kan kun optages ved at betale restancen  
   samt nyt  kontingent eller aktivitetsbidrag. 
§  8   1.  Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes   
   inden 1. marts og indkaldes ved annoncering i et eller flere lokale blade  
   med mindst  14 dages varsel. 
   
 



  2.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være    
   formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen,      
   vedtægtsændringer dog senest 30 dage før generalforsamlingen. 
  3.  Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, samt        
   bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Såfremt et aktivt medlem endnu  
   ikke er fyldt 16 år, overgår stemmeretten til den eller en af de personer,  
   som har forældremyndigheden over barnet. Hver fremmødte har kun en  
   stemme. 
  4.  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal  
   (over  halvdelen af afgivne stemmer). Dog kræves til udelukkelse af et  
   medlem, samt til  ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne   
   stemmer for forslaget. Såfremt blot et medlem kræver det, skal der    
   foretages skriftlig afstemning. Dog skal alle personvalg, hvortil der er   
   mere end 1 kandidat, være skriftlige. 
  5.  Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 
 
§  9 På den ordinære generalforsamling behandles følgende. 
 
  1.  Valg af stemmetællere 
  2.  Valg af dirigent 
  3.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
  4.  Forelæggelse af revideret regnskab 
  5.  Indkomne forslag 
  6.  Fastsættelse af foreningskontingent 
  7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til § 5  
  8.  Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 17 
  9.  Valg af fanebærer og fanevagt i henhold til § 18 
           10.  Eventuelt 
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes,  når flertallet af     
  bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5  af    
  foreningens aktive medlemmer  stiller skriftligt krav herom med forslag til  
  dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter  
  at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær   
  generalforsamling. 
 
§ 11 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller   
  pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede    
  bestyrelse. 
 
§ 12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
§ 13 Vedtagelser i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer  
  herfor. 
 
 
 



§ 14 Der føres protokol over vedtagne beslutninger ved bestyrelsesmøder og   
  eventuelle udvalgsmøder. Protokollen godkendes af bestyrelsen/udvalget   
  senest ved næste møde. 
 
§ 15 Formand, næstformand og kasserer har ret til at overvære eventuelle    
  udvalgsmøder, dog uden at have stemmeret. 
 
§ 16 1.  Foreningens medlemmer, bestyrelses– og udvalgsmedlemmer hæfter ikke  
  personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene   
  foreningen hæfter med dens respektive formue. 
  2.  Foreningens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse overfor   
  foreningen udover foreningskontingent og aktivitetsbidrag. 
  3.  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue 
  eller udbytte af nogen art. 
 
§ 17 Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12, og inden generalforsamlingen  
  afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.På      
  generalforsamlingen vælges 2 revisorer, 1 hvert år for 2 år og 1     
  revisorsuppleant for 1 år. 
 
§ 18 På generalforsamlingen vælges 1 fanebærer og 1 fanevagt for 1 år af gangen. 
  Bestyrelsen har ansvar for, at foreningens faner behandles og opbevares på  
  værdig måde. 
 
§ 19 1.  Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 hinanden følgende  
  ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (indkaldelse se § 10). 
  2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI   
  Vestsjælland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. 
  3.  Ud over det i stk 2 nævnte hensættes eventuelle aktiver under DGI    
  Vestsjælland’ s tilsyn i et pengeinstitut i Korsør, indtil der atter opstår lyst til  
  at drive en idrætsforening i Hulby-området, dog max. 15 år. 
  Såfremt der ikke indenfor dette tidsrum oprettes en ny idrætsforening i   
  området, tilfalder midlerne idræts– og ungdomsarbejdet i Slagelse Kommune  
  efter den opløsende generalforsamlings beslutning. 
 
  Vedtaget på generalforsamlingen 23. februar 2011 
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