
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 I tilfælde af opløsning:  
 

 a) Foreningens tennisanlæg skal overgå til Den selvejende 
  Institution Hammerum Hallen kvit og frit. 
 b) Den ekstraordinære generalforsamling beslutter endelig  
  fordeling af likvide midler til fordel for nye fremadrettede  
  idrætsaktiviteter i Gjellerup Sogn på grundlag af indstilling fra 
  den ordinære generalforsamling. 
 c) Ligeledes jvf. § 10b. bestemmes en fordeling af foreningens 
  øvrige afskrevne aktiver - så som redskaber, udstyr m.m. 
 
§ 11. Lovændring. 
 En ændring af nærværende love kan foretages, når 2/3 af 
 generalforsamlingen stemmer derfor, eller ændringerne på en dertil 
 indkaldt ekstraordinær generalforsamling opnår simpelt flertal. 
 

�  
 - Vedtægterne ændret på generalforsamling d. 29. marts 1984. 
 - revideret på generalforsamling d. 14. marts 1985. 
 - ændret på generalforsamling d. 25. marts 1987. 
 - justeret på generalforsamling d. 28. marts 1988. 
 - ændret gennemgribende på generalforsamling d. 30. marts 1995. 
 - fået tilføjelse til § 4.a. på generalforsamling d. 25. marts 1996. 
 - ændret på generalforsamling d. 13. marts 2002. 
 - ændret på generalforsamling d. 26. marts 2008. 
 - ændret på generalforsamling d. 11. marts 2014. 
  
 
 Forretningsudvalg / udvalgsformænd pr. 2014: 
 
 Chris Østergaard Jørn Grodt-Andersen Knud Rønn 
 formand  kasserer  sekretær  
  
 Anne Bøgeholdt Morten Birk Frank Strøm Birgitte Højfeldt
 badminton bordtennis tennis volleyball 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vedtægter for Gjellerup KFUM 
Idræt. 
    
§ 1.  Navn. 
  Foreningens navn er Gjellerup KFUM Idræt. 
   Foreningen er stiftet den 15. februar 1944. 
 
§ 2. Formål. 
 Foreningen har til formål på et kristent grundlag at skabe gode og 
 sunde forhold for udøvelse af idræt blandt foreningens medlemmer. 
 
§ 3.  Medlemmer. 
 a) Ved erhvervelse af et medlemskort kan enhver blive medlem 
  af foreningen. 
 b)  Kontingentet er det til enhver tid af generalforsamlingen  fast-

 satte, efter indstilling fra de respektive afdelinger. 
 c) Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse 

 over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 
 d) Foreningens medlemmer kan ikke gøre krav på nogen del af 

 foreningens formue eller udbytte af nogen art. 
 e) Efter beslutning af bestyrelsen kan ethvert medlem udelukkes, 

 hvis pågældendes opførsel er i strid med nærværende love. 
 f) Enhver, der interesserer sig for arbejdet i Gjellerup KFUM Idræt, 

 kan optages som passivt medlem. Kontingentet for passive 
 medlemmer er frivilligt, dog kan bestyrelsen fastsætte et 
 mindste-kontingent. 

 
§ 4.  Ledelsen. 
 a) Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 3 medlemmer valgt 

 på generalforsamlingen, samt formændene for de til enhver tid 
 eksisterende afdelinger og den ansvarlige for foreningens 
 aktivitetsfolder. 

 b) Foreningens daglige drift varetages af Forretningsudvalget, som 
 består af Hovedformand, Hovedkasserer og sekretær. 

  
§ 5.  Hæftelse. 
 Foreningens bestyrelse, forretningsudvalg og afdelingsudvalg, 
 hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede aftaler og 
 forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive 

 formue. Undtaget herfra er dog bevidste ulovlige og/eller kriminelle 
 transaktioner. 
 
 
 
§ 6. Tegnings- og disponeringsregler. 

a) Hovedkasserer er bemyndiget til at foretage betalinger vedr. 
foreningens almindelige drift. Ved større afvigelser i forhold til det 
godkendte budget skal Hovedformandens godkendelse indhentes. 

b) Ved køb eller salg af værdipapirer tegnes foreningen af Hoved-
formand og Hovedkasserer i forening. 

 c) Ved låntagning samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, 
 der i hvert enkelt tilfælde skal være godkendt på et ordinært be-
 styrelsesmøde, tegnes foreningen af hele forretningsudvalget. 

 d)  I alle andre tilfælde tegnes foreningen af Hovedformanden. 
 e) Ekstraordinære tiltag og udgifter med økonomiske konsekven-
  ser, der ikke er indeholdt i eller overstiger godkendt budget, 
  kan ikke bevilges uden forudgående beslutning på et ordinært 
  bestyrelsesmøde. Formålet skal være specificeret i indkaldel-
  sen til mødet, hvor sagen skal behandles. 
 
§ 7. Afdelinger. 
 a) De til enhver tid eksisterende afdelinger ledes af et udvalg 

 bestående af mindst 2 medlemmer, som hvert år vælges af de 
 respektive afdelinger inden generalforsamlingen. 

 b) Afdelingens formand eller dennes stedfortræder indtræder 
  automatisk i hovedbestyrelsen, hvor vedkommendes opgave 
  er at varetage sin idrætsgrens interesser. 
 c) Afdelingen udarbejder og forelægger budget på foreningens 

 generalforsamling for det kommende regnskabsår. 
 d) Afdelingen udarbejder sin egen forretningsorden, som fore-
  lægges bestyrelsen til godkendelse. 
 e) Afdelingen er pligtig til at overholde de af foreningen og offent-

 lige myndigheders fastlagte frister og procedurer for administra-
 tion og økonomi, herunder medlemsopgørelse og ansøgninger 
 om diverse tilskud. 

 
§ 8. Regnskab. 
 Foreningens regnskabsår er 1. april til 31.marts. 
 
§ 9. Generalforsamling. 
 a) Ordinær generalforsamling afholdes i maj måned og indvarsles til 

medlemmerne 14 dage før gennem den lokale presse med flg. 



dagsorden. Såfremt der er forslag om vedtægtsændringer, skal 
dette fremgå af indkaldelsen. 

 
 
 
 1. Valg af ordstyrer. 
 2. Hovedformanden aflægger beretning. 
 3. Hovedkasserer fremlægger det reviderede regnskab til 
  godkendelse. 
 4. Afdelingsformændene aflægger beretning. 
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Valg af Hovedformand for bestyrelsen i lige år. 
 7. Valg af Hovedkasserer og sekretær i ulige år. 
  b) Valg af 1 suppleant, der er på valg hvert år. 
 8. Valg af 2 revisorer. 
 9. Fastsættelse af kontingentsatser for afdelinger samt passive 
  medlemmer. 
 10.  Forelæggelse af budgetter for hovedkasse og afdelinger til 
  godkendelse. 
 11. Eventuelt. 
 b) Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. 
 c) Adgang til generalforsamling har ethvert medlem af foreningen.  
  Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der senest den dag gene-

ralforsamlingen afholdes, er fyldt 14 år og ikke er i kontingent-
restance. 

 d) Valg foregår skriftligt og ved simpelt flertal. 
 e) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være  bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling. 
 g) Der udfærdiges skriftlige beretninger samt kontingentforslag fra 
  de enkelte afdelinger. 
 h) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning i 

 bestyrelsen, eller såfremt mindst 25 % af de stemmeberettigede 
 medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen med 
 angivelse af dagsorden.  

   Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling. 
 
§ 10. Opløsning. 
 Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær 
 generalforsamling med 2/3 majoritet, samt stadfæstes på en dertil 
 indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Her kræves kun simpelt 
 flertal.  
 

 


