Vedtægter for Simmelkær Gymnastik og Idrætsforening
§ 1. Foreningens navn.
Stk. 1. Foreningens navn er "Simmelkær Gymnastik- og Idrætsforening”, hvis hjemsted er
Simmelkær, Herning Kommune. Foreningen er stiftet d. 31 Januar 1972
Stk. 2. Foreningen er tilsluttet DGI Hammerum Herred og dermed undergivet
Amtsforeningens vedtægter.
§ 2. Formål.
Stk. 1. Det er Simmelkær Gymnastik- og Idrætsforenings formål
 at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke Gymnastik og Idræt
 at udbrede kendskabet til forskellige sportsgrene med udgangspunkt i fællesskabet og
det sociale liv i foreningen
 at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagerer sig og tage medansvar i
foreningen og det lokale samfund.
§ 3. Medlemskab.
Stk. 1 Som aktivt medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig
nærværende vedtægter.
Stk. 2. Man er et aktivt stemmeberettiget medlem når der er betalt kontingent.
Stk. 3. Nægter et medlem at adlyde bestyrelsens eller en leders henstillinger eller bryder
foreningens love, udelukkes vedkommende omgående fra foreningen.
Stk. 4. Som støttemedlemmer kan optages enhver.Støttemedlemmer har ikke stemmeret .
Stk. 5. Der føres medlemskartotek med medlemmernes personnummer
§4. Kontingent.
Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen på generalforsamlingen.

§ 5. Ordinære generalforsamlingen.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamling, der afholdes hvert år i Februar
måned og skal varsles 10 dage inden via de lokale medier.
Stk. 2. Ethvert aktivt medlem som er 15 år og forældre til aktive børn er stemmeberettiget.
Stk. 3. Kun fremmødte stemmeberettigede har stemmeret ved generalforsamlingen.
Stk. 4. Ethvert aktivt medlem som er 16 år og forældre til aktive børn er valgbar.
Stk. 5. Indkomne foreslag skal være formanden i hænde senest 3 dage for afholdelse
Stk. 6. I almindelighed er generalforsamlingen beslutningsdygtig ved simpel afstemning.
Stk. 7. Ved lovændringer , herunder også vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 8. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stk. 9. Den nye bestyrelse træder i kraft efter afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 10. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Lovlig varslet generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af Formand, Kasser , Bestyrelsesmedlemmer, Suppleant og Revisor
8. Eventuelt

§ 6. Ekstraordinære generalforsamlingen
Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter ønske herom til formanden.
Stk. 2. Formanden indkalder bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af foreningen med 14
dages skriftlig varsel.
Stk. 3. Der kan kun tages stilling til indkomne foreslag og disse skal være tilgængelige for
bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af foreningen 14 dage før afholdelse.
Stk. 4. Ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Indkomne forslag
4. Eventuelt

§7. Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og daglig ledelse, og den er ansvarlig
for dens midler.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, en kasser og 2 medlemmer der vælges for 2 år af
gangen ( 2 lige og 2 ulige år) samt af 1 suppleant der vælges for 1 år af gangen.
Stk. 3.Valgte suppleanter har adgang til bestyrelsesmøde, men ingen stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på bestyrelsesmøderne.
Stk. 5. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives
af bestyrelsen.
Stk. 8. De forskellige udvalg varetager deres særlige arbejde uden indblanding fra de andre
udvalg.
§ 8. Regnskab og Revision.
Stk. 1. Foreningens regnskabperiode følger kalenderåret.
Stk. 2. Seneste 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen skal der forefindes et
revideret regnskab og status.
Stk. 3. Revisoren fremlægger bemærkninger til foreningens årsregnskab på den ordinære
generalforsamling i form af en påtegning på regnskabet.
Stk. 4. Generalforsamlingen har kompetancen til at godkende regnskabet.

§ 9. Tegning og hæftelse
Stk. 1. Formanden og kasseren tegner foreningen udadtil.
Stk. 2. Hverken bestyrelsens medlemmer eller foreningens øvrige medlemmer hæfter
personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den til enhver
tid hørende formue.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke over for forenignen nogen økonomisk forpligtelse
udover kontingent forpligtelsen.

§ 10 Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Se §5 stk. 7

§ 11. Foreningens opløsning.
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en lovlig indvarslet generalforsamling, og kun såfremt
2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 2/3 af disse stemmer
herfor.
Stk. 2. Dersom generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling med 8 dages varsel, som tidligst kan afgives på dagen for den første
generalforsamling og senest 14 dage senere.
Stk. 3. På den sidste generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages endeligt
såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Stk. 4. Ved foreningens opløsning skal alle foreningens aktiver realiseres og midlerne må
derefter kun benyttes til aktiviteter til gavn for Simmelkær´s borgere.
Stk. 5. Den generalforsamling som lovligt beslutter foreningens opløsning, træffer samtidig
bestemmelse om formuens eventuelle anvendelse.
Stk. 6. Foreningsmedlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue.

Således vedtages den. 31 Januar 1972
Ændret den 30 januar 1986
Ændret den 18 januar 1994
Ændret den 23 maj 2002
Ændret den 3 marts 2016

