
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 
FOR 

ESBJERG GYMNASTIKFORENING 

 

  



Navn og hjemsted 

§ 1 

  

Foreningens navn er Esbjerg Gymnastikforening og kan angives med bogstaverne E.G.F. 

  

Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune og foreningens mærke er Esbjerg Byvåben. 

  

 

Formål 
§ 2 

  

Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for bevægelse, fællesskab og det sociale liv for 

børn, unge og ældre. Desuden skal der fokuseres på muligheden for at dygtiggøre sig som individ. 

 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 

 

  

Medlemskab 

§ 3 

  

Som aktivt medlem kan optages enhver, som indmeldes på et af foreningens hold. 

  

Desuden regnes ledere og frivillige instruktører som medlemmer. 

 

Udmeldelse kan kun ske ved meddelelse til foreningen og kun til en sæsons ophør eller samtidig med 

et holds ophør. 

  

Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 

1 måned efter, at der er rykket for det. 

  

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. 

  

 

Kontingent og medlemspligter 

§ 4 

 

Niveau for kontingent udarbejdes af bestyrelsen og forelægges på generalforsamlingen. 

 

Æresmedlemmer er kontingentfrie. 

  

Er et medlem i restance med kontingent, medfører dette automatisk bortfald af medlemskab af 

foreningen, såfremt medlemmet ikke har betalt restancen senest 1 måned efter, at der er rykket. 

Medlemskabets ophør fritager dog ikke for pligten til at betale hele det forfaldne kontingent, uanset 

hvilken periode det vedrører. 

  

Medlemmer skal efterleve foreningens vedtægter og ordensregler og skal endvidere overholde de 

love, foreningen er underkastet i kraft af medlemskab af en organisation, samt ordensreglementer for 

de af foreningen benyttede gymnastiksale, haller og lignende. 

  



Forvolder et medlem skade på foreningens materiel, eller på materiel i øvrigt, som foreningen er 

ansvarlig for, kan bestyrelsen kræve, at medlemmet erstatter skaden fuldt ud. 

 

 

Generalforsamlingen 

§ 5 

  

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. 

  

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, så vidt muligt i april måned. 

 

Bestyrelsen kan vedtage at afholde elektronisk generalforsamling eller elektronisk afstemning, 

såfremt der er behov herfor.  

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af budget og retningslinjer for kontingent. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og økonomiansvarlig. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af revisor, jfr. § 10. 

9. Valg af revisorsuppleant, jfr. § 10. 

10. Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem 

af bestyrelsen. 

  

Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen. 

  

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er 

bestemt i vedtægterne.  

 

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog maks. 1 ekstra fuldmagtsstemme pr. fremmødt medlem. 

 

Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer, der er fyldt 15 år. Forældre til børn under 15 år har 

en stemme pr. barn, som er medlem. Hvert medlem har én stemme. 

 

Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. 

Såfremt ét stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afstemningerne være skriftlige og 

hemmelige. 

 

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på 

foreningens hjemmeside. Derudover skal der udsendes meddelelse til medlemmerne ved mindst 1 af 

følgende former; e-mail, SMS eller sociale medier. 

 



Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

  

 

Ekstraordinær generalforsamling 

§ 6 

  

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 

mindst 15% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter 

krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.  

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. 

Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og 

generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær 

generalforsamling.    

 

 

Bestyrelsens sammensætning og valg 

§ 7 

  

Bestyrelsen består af 5 personer.  

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.  

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. 

 

Formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens økonomiansvarlig og 

næstformand er på valg i ulige år.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen. Det drejer sig om en 

sekretær, en næstformand og yderligere 1 frit medlem. 

 

Valg til suppleant for bestyrelsen gælder for 1 år. 

Der vælges 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. 

 

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 

  

• Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer 

lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt 

 

• Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller 

andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udleje af 

lokaler m.m. til foreningen samt 

• Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. 

 

 

Bestyrelsens opgaver 

§ 8 

  

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. 



 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Kommune for anvendelsen af det modtagne tilskud, for 

anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 

  

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Desuden 

udarbejdes en særskilt beretning til kommunen. 

  

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt. 

  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med hensyn til afholdelse af bestyrelsesmøder. Det 

påhviler dog formanden at indkalde til konstituerende bestyrelsesmøde senest 1 måned efter 

generalforsamlingen. 

  

Suppleanterne er berettigede til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

  

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af 

bestyrelsen. 

  

Formanden leder bestyrelsesmøderne. 

  

Formanden modtager og om nødvendigt besvarer foreningens post eller videregiver den til rette 

vedkommende. 

  

Formanden er bemyndiget til at træffe en foreløbig afgørelse i uopsættelige spørgsmål. 

  

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.v. 

  

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

  

Der kan stemmes ved fuldmagt til bestyrelsesmøder, eller via online kommunikation. 

  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede. 

  

Bestyrelsen kan fastsætte ordensregler for medlemmernes optræden samt sanktioner for overtrædelse 

heraf. 

 

  

Budget, regnskab og formueforhold 

§ 9 

  

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

  

Den økonomiansvarlige opkræver kontingenter og fører foreningens bogholderi samt udfærdiger 

senest 14 dage før den årlige generalforsamling årsregnskab for det forudgående år. 

  

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

  

Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver 

tid gældende krav i lovgivningen. 



  

Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune efter gældende regler. 

  

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige 

kassebeholdning. 

  

 

Revision 

§ 10 

  

Revisor reviderer og påtegner hvert år inden den årlige generalforsamling det af den 

økonomiansvarlige udfærdigede årsregnskab. 

  

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

  

Ved samlede tilskud på under den fastsatte værdi af Esbjerg Kommune, revideres regnskabet af en af 

generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor og revisorsuppleant må ikke være medlem af 

bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som 

søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Overstiges den samlede tilskudsgrænse, fastsat af Esbjerg Kommune, revideres regnskabet af en af 

bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor. 

 

Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. 

 

  

Tegning 

§ 11 

 

Foreningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige i forening eller ved en af disses forfald 

af formanden eller den økonomiansvarlige i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.  

 

 

Hæftelse 

§ 12 

 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter 

Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller 

undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer 

hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. 

  

 

 

Vedtægtsændringer 

§ 13 

  

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af deltagerne 

stemmer for forslaget. 

  



Vedtægtsændringer skal desuden indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for at sikre, at 

de til stadighed opfylder Folkeoplysningslovens krav. 

 

  

Ophør 

§ 14 

  

Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en særlig indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

For at være beslutningsdygtig skal mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til 

stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses. 

  

Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men der blev afgivet mindst 2/3 

stemmer for en opløsning, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor stemmeflertallet 

afgør, om foreningen skal opløses. 

  

I tilfælde af foreningens opløsning skal den opløsende generalforsamling træffe bestemmelse om 

anvendelse af foreningens aktiver, dog skal den formue, der evt. er i behold, anvendes til almennyttige 

(idrætslige) formål indenfor Folkeoplysningslovens område. 
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Sidst revideret den 5. april 2022  



 


