
Vedtægter for Horne Gymnastikforening. 

 
§ 1. 

Foreningens navn er Horne Gymnastikforening. 

Foreningen har hjemsted i Faaborg - Midtfyn Kommune. 

§ 2. 

Foreningens formål er, ved det frivillige foreningsarbejde, at styrke gymnastik og idræt. 

§ 3. 

Foreningen er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI Fyn), hvis formålsparagraf 

man tilslutter sig. 

§ 4. 

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne som vedkender sig foreningens  

           vedtægter. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund til det. 

            Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling. 

Stk.3.  Alle interesserede kan optages som passive medlemmer, på lige fod med aktive medlemmer. 

§ 5. 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Foreningen tegnes                           

           af formand og kasserer. 

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år. 

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Kassereren varetager det daglige regnskab og indberetninger. Årsregnskabet udfærdiges af 

godkendt revisionsfirma. 

Regnskabet leveres underskrevet og godkendt af revisionsfirmaet, derfor vælges der ikke     

interne revisorer. 

Regnskabsåret gælder fra 1. januar til 31 december. 

Der kan nedsættes udvalg efter behov. 

Gymnastikudvalg: Nedsættes på 1. instruktørmøde efter generalforsamlingen. 

              § 6. 

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, 

for hvilke foreningen hæfter, med sin formue. 

§ 7. 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen  

            af april. 

            Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 2 ugers varsel. 

            Der annonceres i den lokale presse, og med opslag ved de lokale handlende. 

Stk. 2. Stemmeberettiget er et hvert medlem der er fyldt 16 år, 

           samt 1 forælder til aktive medlemmer under 16 år. 

Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte: 

 

1. Valg af ordstyrer og 2 stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag (herunder bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år.) 

5. Aktiviteter/ budget for det kommende år. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

              I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år vælges 3 medlemmer. 

              1 suppleant vælges for et år af gangen. 



 

7. Valg af 2 repræsentanter til Horne Hallens bestyrelse, heraf mindst et aktivt medlem af 

HGF. 

I lige år vælges 1 repræsentant, i ulige år vælges 1 repræsentant. 

Valg af suppleant: Der vælges 1 suppleant, denne vælges for 1 år 

 

8. Eventuelt. 

 

Stk. 4.    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest  

              8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 5.   Alle personvalg gælder for 2 år, suppleanter til Horne Hallens bestyrelse er på valg hvert  

              år. 

Stk. 6.   Alle afgørelser, med undtagelse af vedtægtsændringer, sker ved almindeligt flertal. 

             Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for ændringen. 

§ 8. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis 1/3 af  

forenings medlemmer over 16 år ønsker det. 

Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 14 dages varsel. 

§ 9. 

Foreningen kan opløses, når det vedtages med mindst ¾ af de afgivende stemmer, ved 2 på 

hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 mdr. mellemrum. 

I tilfælde af opløsning tilfalder forenings eventuelle formue og ejendele ungdomsarbejdet på 

Horneland. 

 

 

    Vedtaget på generalforsamlingen d. 17. april 2018. 

        

 

 

 

 

 

Formand, Inge von Essen   Næstformand, Stine Hansen 

 

 

 

 

 

 

Kasserer, Helle Kvist Nielsen  Sekretær, Hanne Storm Brems 

 

 

 

 

 

 

Medlem, Jens Høgh             


