Vedtægter
for

Vedtægter for Nakskov Gymnastikforening (NGF)
§1

Foreningens navn er Nakskov Gymnastikforening, stiftet d. 3. nov.
1910, med hjemsted i Lolland kommune.

§2

Foreningens formål er at fremme og udvikle færdigheder i gymnastik
og legemsøvelser.

§3

Foreningen består af en Ungdoms – og en Seniorafdeling.
I ungdomsafdelingen kan optages piger og drenge til og med det fyldte 14 år.
I seniorafdelingen kan optages kvinder og mænd med stemmeret fra
det fyldte 15 år.
Som passiv medlem har man ret til deltagelse i foreningens festligheder og generalforsamlinger, men uden stemmeret på disse, eller ret til
deltagelse i foreningens undervisningstimer, kan optages enhver, der
har interesse i foreningens arbejde og virke.
Udnævnelse af Æresmedlemmer og andre hædersbevisninger kan
ske på en bestyrelsesbeslutning.

§4

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet
betales forud. Medlemmer i restance, kan af Bestyrelsen slettes som
medlem af foreningen. Dispensation kan gives ved længerevarende
sygdomstilfælde. Medlemmer der er indkaldt til militærtjeneste, eller
uddanner sig gennem et længerevarende studie, kan fritages for kontingent efter indskudsbetaling.
Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

§5

Stemmeret i foreningens anliggender har medlemmer efter det fyldte
15 år - medlemmer yngre end 15 år kan opnå stemmeret gennem
repræsentation af forældre som har 1 stemme i alt.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer, der
sammen med 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen og er
kontingent fri efter indskud. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år
ad gangen. På ulige år afgår formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer
samt 1 suppleant.
På generalforsamlingen vælges revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Til løsning af bestemte specielle eller midlertidige opgaver, kan der
evt. vælges medlemmer til sådanne udvalg.
Et forretningsudvalg bestående af formand, sekretær og kasserer
varetager i det daglige foreningens tarv og styrer dens anliggender
under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler arbejdet mellem sig efter eget skøn. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens udslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver,
samt lægger hvert år en øvelsesplan med tid og sted. Der skal føres
protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder, samt vigtige
begivenheder indenfor foreningen.
Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen og har bemyndigelse til at benytte de til enhver tid gældende love og vedtægter
indenfor lovgivningens rammer, hvis dette tjener foreningens tarv.
§7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den
kan give, forandre og ophæve love. Generalforsamlingen bekendtgøres med 8 dages varsel ved annoncering i dagspressen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes
straks til en generalforsamling, de da er beslutningsdygtige, uanset
antal.
Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet. Herfra er dog undtaget
lovændringer, der kun kan vedtages, når mindst 2/3 af de mødte
stemmer herfor.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre der kræves
skriftlig afstemning. Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på
ny forebringes før tidligst på den nærmeste påfølgende ordinære generalforsamling.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden 1. april med følgende
dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning, herunder udvalgenes

3.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4.

Behandling sf indkommende forslag

5.

Fastsættelse af kontingent

6.

Valg af formand eller kasserer. (jf.§6)

7.

Vag af bestyrelsesmedlemmer. (jf.§6)

8.

Valg af bestyrelsessuppleanter. jf.§6)(

9.

Valg af revisorer

10.

Valg af revisorsuppleanter jf.§6)

11.

Evt. valg til udvalg. jf.§6)

12.

Eventuelt.

jf.§6)

§9

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen så
ofte, at det findes nødvendigt og skal sammenkaldes når mindst 1/4 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger der ved skriftlig
henvendelse til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne.

§10

Medlemmer, der viser usportslig optræden eller virker til skade for foreningen, kan af den siddende bestyrelse ekskluderes af foreningen. Et
medlem som ekskluderes af anden grund end kontingentrestance, kan
indanke sagen for den førstkommende ordinære generalforsamling.

§11

Foreningen kan opløses på en i dette øjemed særlig sammenkaldt generalforsamling.
For at varetage opløsningen fordres mindst 2/3 af foreningens stemmeberettige medlemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til en ny med 14 dages varsel. Denne er da beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal.
Opløses foreningen skal foreningens formue tilfalde Sportsråd Lolland.
Foreningens adresse: Formandens / NIC, A .E. Hansensvej 1,
4900 Nakskov
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