Vedtægter for Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening.
Foreningens navn og hjemsted
§1. Foreningens navn er Nr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening, som forkortes Nr. Felding GIF.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nr. Felding Sogn, Holstebro Kommune.
Foreningens formål
§2. Foreningens formål er gennem idræt, informationsteknologi (IT) og kulturelt arbejde at fremme
medlemmernes sundhed, IT-færdigheder og trivsel.
Medlemskab af organisationer
§3. Foreningen er medlem af:
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Vestjylland (DGI, Vestjylland),
Holstebroegnens Hovedkreds af Gymnastik- og Ungdomsforeninger,
Holstebro Idræts-Forbund, (HIF) samt
relevante foreninger for afdelingerne.
Medlemskab
§4. Alle har ret til at være medlem.
Stk. 2. Passive medlemskaber tegnes afdelingsvis.
Stk. 3. Ind- og udmeldelse sker efter de enkelte afdelingers egne bestemmelser.
Kontingent og restance
§5. Kontingentet fastsættes afdelingsvis for én sæson ad gangen.
Stk. 2. Indbetalingstidspunktet samt regler vedrørende restancer fastsættes afdelingsvis.
Eksklusion
§6. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 2. Hovedbestyrelsens beslutning kræver, at mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer skriftligt stemmer
for eksklusion.
Stk. 3. Vedkommende skal have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan anke hovedbestyrelsens kendelse på
førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Ændring af hovedbestyrelsens beslutning kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling
§7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Stk. 3. Indkaldelse sker ved annoncering med dagsorden, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, i
Borger-Nyt og/eller dagspressen samt via informationsteknologi.
Stk. 4. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen skriftligt i hænde, senest 8
dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år.
Stk. 6. Valgbare er medlemmer, når de er fyldt 16 år. Hovedbestyrelsen skal dog være myndig.
Dagsorden
§8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af en dirigent
Valg af to stemmetællere
Hovedbestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg til hovedafdelingens bestyrelse:
Formand og sekretær (Lige år)
Kasserer (Ulige år)
Valg til afdelingsbestyrelserne:
·
Amatørteaterafdelingen
·

Badmintonafdelingen

·

Fodboldafdelingen

·

Gymnastikafdelingen

·

Håndboldafdelingen

·

IT-afdelingen

Valg af revisor/-suppleant:
· En revisor: 1. revisor, ulige år og 2. revisor, lige år
·

En revisorsuppleant

Eventuelt
Generalforsamlingens ledelse
§9. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved brug af relativt flertal. Undtaget er spørgsmål om:
1)

Eksklusion, jf. §6, stk. 2.

2)

Ændringer af vedtægterne, jf. §15.

3)

Opløsning af foreningen, jf. §16, stk. 1.

Stk. 3. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg, hvis blot et medlem anmoder herom.
Stk. 4. Stillede forslag bortfalder ved stemmelighed; mens der ved personvalg trækkes lod.
Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger og referat af forhandlingerne indføres i foreningens protokol.
Ekstraordinær generalforsamling
§10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, hvis
mindst 1/4 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer, jf. §7, stk. 5., skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor
hovedbestyrelsen med oplysninger om det/de emne/r, der ønskes behandlet.
Stk. 3. Indkaldelse, samt udsendelse af dagsorden sker i form af annoncering i den lokale presse samt via
informationsteknologi, 8 dage forud for afholdelse.
Valg af hoved- og afdelingsbestyrelser
§11. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 9 medlemmer.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen dannes af en formand, en kasserer og en sekretær, samt de seks afdelingsformænd.

Stk. 3. Blandt de seks afdelingsformænd vælges, på et hovedbestyrelsesmøde, en næstformand, der ved
formandens forfald indtræder i hans sted.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden eller næstformanden, er til stede, dog jf. §6, stk. 2.
Stk. 5. Repræsentanter fra arbejdsudvalg, som er nedsat med specielle formål, deltager i
hovedbestyrelsesmøder efter behov med informations-status.
1) Kantineudvalget
Kantineudvalgets formål er: At skabe overskud ved driften af kantinen, for derigennem at kunne støtte Nr.
Felding GIF. Udvalget er etableret med direkte reference til hovedafdelingen i Nr. Felding GIF. Udvalget har sin
egen forretningsorden. Udvalget er selvsupplerende, og består af:
·

En koordinator

·

En indkøber

·

En økonomisk ansvarlig

·

En administrativ ansvarlig

·

Et udvalgsmedlem

Repræsentant/er fra udvalget deltager i/inviteres til hovedbestyrelsesmøder efter behov. Repræsentant/er fra
udvalget deltager i fordelingen af ansøgte midler fra kantinens driftsoverskud.
2) Byfestudvalget
Byfestudvalgets formål er: At styrke sammenholdet imellem borgerne, kirken, skolen, foreningerne, erhvervslivet
og at skabe en byfest til gavn for både børn og voksne i Nr. Felding Sogn. Udvalget er etableret med direkte
reference til hovedafdelingen i Nr. Felding GIF. Udvalget har sin egen forretningsorden. Udvalget er
selvsupplerende, og består som minimum af:
·

En koordinator

·

En PR ansvarlig

·

En økonomisk ansvarlig

·

En administrativ ansvarlig

·

Et udvalgsmedlem

Repræsentant/er fra udvalget deltager i/inviteres til hovedbestyrelsesmøder efter behov. Repræsentant/er fra
udvalget deltager i beslutningsprocessen om anvendelse af overskuddet fra den årlige byfest. Overskud over kr.
20.000,-, skal anvendes til gavn for borgerne i Nr. Felding Sogn.
Stk. 6. Alle valg gælder for to år ad gangen, dog er suppleanter på valg hvert år.
Stk. 7. Følgende afdelingsbestyrelser vælges på generalforsamlingen:

·

En bestyrelse for amatørteaterafdelingen,

(5 medlemmer og 2 suppleanter)

·

En bestyrelse for badmintonafdelingen,

(3 medlemmer og 1 suppleant)

·

En bestyrelse for fodboldafdelingen,

(5 medlemmer og 2 suppleanter)

·

En bestyrelse for gymnastikafdelingen og

(5 medlemmer og 2 suppleanter)

·

En bestyrelse for håndboldafdelingen

(3 medlemmer og 2 suppleanter)

En bestyrelse for IT-afdelingen,
(3 medlemmer og 2 suppleanter)

Stk. 8. Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og medlemmer.
Stk. 9. Alle kan efter ønske modtage genvalg.
Afdelingsbestyrelserne
§12. Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv, jf. §11, stk. 8., og nedsætter de for afdelingen nødvendige
arbejdsudvalg.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelserne skal føre protokol over afdelingens arbejde, samt hvert år fremlægge forslag til
budget og regnskab til godkendelse i hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Afdelingsformændene skal på hovedbestyrelsesmøderne kunne give en grundig orientering om
afdelingens arbejde.

Stk. 4. Såfremt en afdelingsformand ikke kan deltage i et hovedbestyrelsesmøde, skal afdelingen repræsenteres
af et andet afdelingsmedlem.
Hovedbestyrelsesmøde
§13. Hovedbestyrelsen indkalder til hovedbestyrelsesmøde, når det findes nødvendigt.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsgang og -orden.
Stk. 3. Formandens stemme er afgørende, hvis der opstår stemmelighed ved en afstemning.

Regnskab, revision og valg af revisorer
§14. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal inden 15. februar afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31.
december til revisorerne.
Stk. 3. Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisorernes påtegning.
Stk. 4. To revisorer og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen. Revisorerne vælges for to år ad
gangen, 1. revisor i lige år, 2. revisor i lige år, og revisorsuppleanten vælges hvert år.
Stk. 5. Foreningens formue opbevares i anerkendte pengeinstitutter og bør så vidt mulig være rentebærende.

Vedtægtsændringer
§15. Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Foreningens opløsning
§16. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue ungdomsarbejde i Nr. Felding Sogn.
Tegning

§17. Foreningen tegnes, i offentlige anliggender, af hovedafdelingens formand og kasserer.
Stk. 2. De respektive afdelinger tegnes af afdelingsformændene og kassererne.
Noter:
1.

Vedtægterne ændret og redigeret på generalforsamlingen

den 28. februar 1991.

2.

Vedtægternes §11 ændret på generalforsamlingen den 26. februar 1997.

3.

Vedtægternes §11 ændret på generalforsamlingen den 21. februar 2002.

4.

Vedtægterne ændret og revideret på generalforsamlingen

den 21. februar 2002.

5.

Vedtægterne ændret og revideret på generalforsamlingen

den 26. februar 2004

6.

Vedtægterne ændret og revideret på generalforsamlingen

den 22. februar 2005
7.

Vedtægterne ændret og revideret på generalforsamlingen

den 22. marts 2005
8.

Vedtægterne ændret og revideret på generalforsamlingen

den 27. februar 2007

