VEDTÆGTER
FOR

HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING

A. HOVEDAFDELINGEN
§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens
hjemsted er Næstved Kommune.
§ 2, FORMÅL
Stk. 1: HGs formål er gennem alsidig idræt at give medlemmerne lejlighed til at anvende deres
fritid på en sund og udviklende måde.
Stk. 2: HG er via sine afdelinger medlem af DIF & DGI gennem de derunder hørende specialforbund.
§ 3, AFDELINGER OG MEDLEMMER
HG består af afdelinger. I afdelingerne optages såvel aktive som passive medlemmer. Nye afdelinger kan efter godkendelse i hovedbestyrelsen oprettes uden vedtægtsændringer.
§ 4, KONTINGENT
Afdelingerne betaler et kontingent for aktive medlemmer til hovedafdelingen. Kontingentstørrelsen fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. For afdelinger, der er fuldt fusioneret med andre foreninger, reduceres kontingentet med 50%.
Afdelingernes kontingent til hovedafdelingen skal være indbetalt inden udgangen af april måned.
Kontingent fra passive medlemmer tilfalder afdelingerne ubeskåret.
§ 5, VALG OG HOVEDBESTYRELSEN
Stk. 1: Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget og afdelingsformændene.
Forretningsudvalget, der er HGs daglige ledelse, vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde ved simpelt flertal og for en periode på 2 år. Udvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Ulige år vælges: Formand, sekretær, en revisor og en revisorsuppleant.
I lige år vælges: Næstformand, kasserer og en revisor.
Revisor kan ikke være medlem af hovedbestyrelsen eller suppleant for medlemmer af hovedbestyrelsen.
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Stk. 2: Hovedbestyrelsen repræsenterer HG udadtil, og denne skal ved alle henvendelser til
offentlige myndigheder fra den enkelte afdeling holdes løbende underrettet herom på hovedbestyrelsesmøder. Herfra er dog undtaget ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud.
Hovedbestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. På
møderne fører sekretæren forhandlingsprotokollen, og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens
stemme udslagsgivende.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6, TEGNINGSRET
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere hovedbestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes
foreningen af den samlede hovedbestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte hovedafdelingen, hvis sådanne forpligtelser ikke på forhånd er godkendt af hovedbestyrelsen.
§ 7, ØKONOMI
Hovedbestyrelsen er berettiget til at yde de enkelte afdelinger økonomisk støtte, men skal som
betingelse herfor kræve, at den pågældende afdelings indtægter og udgifter sættes i forhold til
det økonomiske behov.
Hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget kan ikke disponere over midler, der tilhører en
bestående afdeling.
§ 8, REGNSKAB
Hovedafdelingens kasserer fører specificeret regnskab over hovedafdelingens indtægter og
udgifter samt formueregnskab. Det reviderede regnskab fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Regnskabsåret følger kalenderåret
§ 9, REPRÆSENTANTSKABET
Stk. 1: Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i sidste halvdel af februar måned. Det indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers
varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent til hovedafdelingen
Valg
Eventuelt

a) Repræsentantskabsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
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b) Bestyrelsen aflægger beretning og fremlægger det reviderede regnskab.
c) De på repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i
foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og forretningsudvalgets medlemmer.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte personer.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4 (indkomne forslag), skal fremsendes til formanden og være denne i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til hovedbestyrelsen senest 3 dage inden det ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 2: Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen samt et antal repræsentanter fra hver afdeling
efter følgende forholdstal:
1 - 100 aktive medlemmer
3 repræsentanter
101 - 300 aktive medlemmer
4 repræsentanter
301 - 600 aktive medlemmer
5 repræsentanter
601 - 1000 aktive medlemmer
6 repræsentanter
1001 og derover aktive medlemmer 7 repræsentanter
For afdelinger, de betaler halvt kontingent jf. § 4, ganges medlemstallet med 0,5. Ved opgørelsen af den enkelte afdelings medlemstal benyttes medlemstallet ved udgangen af det sidst
afsluttede regnskabsår.
Stk. 3:
a) Et medlem kan kun stemme ved personligt fremmøde, og stemmeret fortabes ved afdelingens kontingentrestance.
b) Medlemmer, der ikke er til stede ved repræsentantskabsmødet, kan ikke vælges til noget tillidshverv, medmindre skriftligt tilsagn er givet.
c) Alle afstemninger træffes ved simpelt stemmeflertal, afstemninger sker skriftligt, hvis
blot et repræsentantskabsmedlem stiller krav herom.
d) Personvalg skal være skriftlige, dog kun såfremt mere end en person er bragt i forslag.
e) Ændring i vedtægterne kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde, hvor der til
vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget jf. §
9 stk. 2 og § 10, og træder i kraft umiddelbart efter det besluttende repræsentantskabsmøde.
f) Til opløsning af foreningen kræves ¾ af samtlige stemmeberettigede jf. § 9 stk. 2.
§ 10, EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 50 % af repræsentanterne, jf. § 9 stk. 2. skriftligt kræver
det med angivelse af begrundet dagsorden.
§ 11, Opløsning
Opløses hovedafdelingen, tages der på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde stilling til
midlernes anvendelse til et almennyttigt formål.

B, AFDELINGERNE
§ 12, NAVN OG HJEMSTED
Alle nuværende og fremtidige afdelingers hjemsted er Næstved Kommune
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§ 13, Tilhørsforhold til hovedafdelingen
Stk. 1: Afdelingerne er foreninger med selvstændig økonomi og selvbestemmelsesret under hovedafdelingen.
Stk. 2: Afdelingens formand indgår i hovedbestyrelsen.

§ 14, FORMÅL
Stk. 1: Afdelingernes formål er at fremme medlemmernes interesse for at dyrke idræt
i den relevante eller de idrætsgren(e), som af bestyrelsen findes relevante at udbyde.
Afdelingerne har også til formål a dyrke fællesskabet og det sociale liv i afdelingen og
fremme medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage et medansvar gennem folkeoplysende aktiviteter. Afdelingerne varetager disse interesser på et almennyttigt
grundlag.
Stk. 2: Afdelingerne indgår i et fællesskab med hovedafdelingen og de øvrige afdelinger og fremmer sine interesser i samarbejde med disse.

§ 15, Bestyrelse
Stk. 1: Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1–3 medlemmer. Dog kan afdelinger med mindre end 200 medlemmer have ned til tre bestyrelsesmedlemmer, herunder en formand og en kasserer.
Stk. 2: Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som skal være i overensstemmelse med
HG’s vedtægter. Bestyrelsen holder HG’s hovedbestyrelser orienteret om afdelingens arbejde, bl.a. ved hovedbestyrelsesmøderne.
§ 16, Tegningsret
Stk. 1: Afdelingen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller i dennes fravær næstformanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2: Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler afdelingen.

§ 17, Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har både aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18
år. For medlemmer under 18 år kan stemmeretten overgå til én af forældrene. Hvis der i
afdelingen er søskende under 18 år, kan begge forældre stemme. Dog kan ingen deltager i
generalforsamlingen stemme med mereend én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alene stemmeberettigede kan vælges til bestyrelsen. Valgbare, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan kun vælges, hvis de har givet skriftligt tilsagn.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i senest 7 uger efter regnskabsårets
afslutning, og den indkaldes med mindst 3 ugers varsel på mindst en af følgende måder:
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a.
b.
c.

Personlig henvendelse pr. brev/e-mail
Ved annoncering i lokal ugeavis
På forsiden på foreningens hjemmeside

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som er
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
I lige år vælges formand, 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og
1 revisorsuppleant. Sekretær konstitueres af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
I ulige år vælges næstformand, kasserer, 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Afdelingen kan anvende et medlem uden for bestyrelsen som kasserer, som dog ikke har stemmeret i bestyrelsesbeslutninger.
Funktionstiden for bestyrelsen er to år. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er valgbar, udtrædervedkommende af bestyrelsen.
Hvert år vælges repræsentanter og suppleanter til hovedafdelingernes repræsentantskabsmøder.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage førgeneralforsamlingen. Indkomne forslag udsendes herefter til medlemmerne på samme måde som indkaldelsen til generalforsamling.
Stk. 2: En generalforsamling indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Stk. 3: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved personvalg er den valgt, der opnår
flest stemmer.
Stk. 4: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og
referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 18, Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller
når mindst 25% af destemmeberettigede medlemmer kræver det med angivelse af begrundelse for afholdelsen.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtagelse af
kravet. Indkaldelse, valg og afstemning mv. følger de samme regler som ved ordinære generalforsamlinger.
§ 19, Kontingent
Bestyrelsen fastsætter kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen kan fritage
medlemmer helt eller delvist for kontingent.
Kontingentet betales ved indmeldelse i foreningen.
Foreningen betaler kontingent til HG’s hovedafdeling jf. hovedafdelingens vedtægter.
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§ 20, Regnskab
Kassereren fører medlemskartotek og et specificeret regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabet følger kalenderåret. Dog kan hovedbestyrelsens forretningsudvalg
efter ansøgning godkende en anden regnskabsperiode.
Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære generalforsamling. Senest otte dage eftergeneralforsamlingen sender kassereren regnskabet til HG’s hovedafdeling.

§ 21, Medlemsindmeldelse
Ved indmeldelsen skal opgives nødvendige data. Flytning mv. skal meddeles til kassereren.
§ 22, Medlemsudmeldelse og udelukkelse
Stk. 1: Ved udmeldelse betales kontingent for den periode, i hvilken udmeldelsen finder
sted.
Stk. 2: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan
ekskluderes, hvis vedkommende handler til skade for afdelingen, eller hvis vedkommende
ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion medfører, at medlemskabet ophører i
afdelingen.
I sager om midlertidig udmeldelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden
afdelingens bestyrelse træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden
krav på at afdelingens bestyrelses afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling,
hvor sagen sættes på som et særskilt punkt. Hvis den ekskluderede ønsker at bruge denne
mulighed, skal anmodning herom fremsættes til afdelingens bestyrelse inden fire uger efter,
at eksklusionen er blevet meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den
er krævet indbragt på afdelingens generalforsamling, medmindre bestyrelsen bestemmer
andet.
Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning med samme majoritet som ved
ændring i vedtægterne.
Afdelingen har pligt til omgående at indberette ethvert forhold omkring midlertidig
udmeldelse og eksklusion til hovedafdelingernes forretningsudvalg.

§ 23, Opløsning
Stk. 1: Afdelingen kan kun opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med højest tre ugers mellemrum, når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer
stemmer for ophøret.
Stk. 2: Afdelingens formue og rekvisitter tilfalder et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 06.09.2022.
Tidligere ændret på repræsentantskabsmøder 19.02.2002, 20.02.2003, 25.02.2009 28.02.2011,
04.04.2015, 26.02.2018, 26.02.2020 og 1606.2021.
06.09.2022, Bent Lund, dirigent
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