VEDTÆGTER
FOR
HERNING GYMNASTIK FORENING
§1
Foreningens navn og hjemsted:
1. Foreningens navn er Herning Gymnastik Forening (HGF).
2. Foreningens hjemsted er Herning Kommune, Ringkøbing Amt. Foreningen er stiftet den 5. oktober
1931.
§ 2.
Foreningens formål er:
1. At udvikle interessen for de respektive idrætsgrene med henblik på øget medlemstilgang og
publikumsinteresse.
2. At opnå såvel sportslige resultater som udvikling af motionsidræt.
3. I samfundets interesse at skabe et attraktivt miljø for idræts-, ungdoms- og fritidsaktiviteter.
§ 3.
Medlemskab af organisationer:
1. Foreningen er tilsluttet Dansk Idræts Forbund gennem afdelingernes medlemskab af de respektive
specialforbund samt Hammerum Herreds Skytte Gymnastik og Idrætsforening.
2. Foreningen kan være tilsluttet Samvirkende Idrætsklubber i Herning Kommune.
§ 4.
Afdelinger:
1. Foreningen består af en eller flere afdelinger. En afdeling kan anvende et kaldenavn efter en forud
indhentet godkendelse af repræsentantskabet, jvf. § 8 stk. 4.
2. De medlemmer/personer, der ønsker at starte ny afdeling, fremsender, med navns nævnelse skriftlig begæring herom, ledsaget af oplysninger om afdelingens forventede medlemsantal, såvel
aktive som passiver medlemmer.
3. Ansøgning om optagelse afgøres på det førstkommende repræsentantskabsmøde.
4. Afdelingernes forretningsorden må ikke være i strid med HGF's vedtægter.
5. Udmeldelse kan ske ved, at afdelinger - efter vedtagelse med mindst 2/3 stemmers flertal på egen
generalforsamling - fremkommer med forslag under dagsordenens § 6. Såfremt repræsentantskabsmødet med 2/3 stemmeflertal stemmer for en udmeldelse, kan den pågældende afdeling ved
udmeldelsen medtage alle de aktiver afdelingen er i besiddelse af på pågældende tidspunkt. Afdelingen har herefter ingen hævd på navnet Herning Gymnastik Forening mere.
Herning Gymnastik Forening hæfter ikke for nogen af afdelingen stiftet gæld inden datoen for
udmeldelsen. (Repræsentantskabsmødedatoen).
6. HGF har for tiden følgende afdelinger: Atletik & Motion, Basket, Gymnastik og Svømning.
7. Foreningen HGF's old-boys er associeret hovedforeningen uden stemmeret og kontingentbetaling.
8. "Hytten" i Jyndevad, der er opført i 1944 af old-boys og overdraget til hovedforeningen, er til brug
for alle foreningens afdelinger. Old-boys står for økonomi, vedligeholdelse og drift.
§5
1. Afdelingernes kontingent til hovedafdelingen fastsættes for et år ad gangen på det årlige repræsentantskabsmøde.
§6
Eksklusion:
1. Foreningens afdelinger har ret til at ekskludere et medlem, som ikke overholder de for HGF givne
love og bestemmelser. Eksklusionen skal godkendes af hovedbestyrelsen.
2. Et ekskluderet medlem kan indanke eksklusionen for repræsentantskabet.
3. Genoptagelse som medlem skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af hovedbestyrelsen.

§7
Valgbarhed og stemmeret:
1. Medlemmer, som er fyldt 14 år har stemmeret på afdelingsgeneralforsamling.
Valgbar til bestyrelse og repræsentantskab er medlemmer, som er fyldt 18 år.
2. Stemmeret har 4 repræsentanter fra hver afdeling samt foreningens hovedbestyrelse. Navn og
adresse på de stemmeberettigede repræsentanter skal være hovedbestyrelsen i hænde 14 dage før
repræsentantskabsmødet. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Se i øvrigt § 22.
§8
Ordinær repræsentantskabsmøde:
1. Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
2. Det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert år i marts måned indkaldes med mindst 3
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hovedbestyrelsen.
Repræsentantskabsmødet bekendtgøres i dagspressen senest 8 dage før dets afholdelse.
3. Dagsorden samt skriftlig beretning og revideret regnskab udsendes senest 8 dage, før repræsentantskabsmødet til de stemmeberettigede repræsentanter.
4. Forslag, der ønskes forelagt repræsentantskabet til vedtagelse, skal være hovedbestyrelsen i hænde
senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Forslagene skal optages på dagsordenen.
5. Såfremt et til valg foreslået medlem ikke er til stede på repræsentantskabsmødet, kan medlemmet
kun vælges, hvis dirigenten er i besiddelse af vedkommendes skriftlige accept.
6. Alle medlemmer af HGF har ret til at overvære repræsentantskabsmødet og har taleret.
§9
Dagsorden:
1. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Afdelingernes beretning og regnskab for det forløbne år. Efterretning.
5. Fastsættelse af kontingent til hovedafdelingen.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand hvert andet år i ulige år.
8. Valg af kasserer hvert andet år i lige år.
9. Valg af sekretær hvert andet år i lige år.
10. Valg af 1 bestyrelsessuppleant hvert år.
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år.
12. Eventuelt.
§ 10
Repræsentantskabsmødets ledelse mv.:
1. Repræsentantskabsmødet vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen eller
repræsenterer afdelinger, til at lede forhandling.
2. Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 22 og 23, stk.
1.
3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Alle afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot en
repræsentant forlanger det.
4. Repræsentantskabsmødets beslutninger indføres i en protokol.
§ 11
Ekstraordinær repræsentantskabsmøde:
1. Ekstraordinær repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen, og skal
indkaldes, når mindst 1 afdeling skriftligt stiller krav herom til hovedbestyrelsen. I sidstnævnte
tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsendt til
hovedbestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Juli måned tæller ikke med i
fristen for indkaldelse.
2. Om indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8, stk. 2.

§ 12
Hovedbestyrelse - Valg:
1. Hovedbestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
2. Hovedbestyrelsen består af en formand, der hvert andet år vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Afdelingsformændene eller deres stedfortræder er automatisk valgte til hovedbestyrelsen.
3. Afdelingsformand kan ikke samtidig være formand i hovedbestyrelsen.
§ 13
Konstituering og Tegningsret:
1. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden er til stede.
2. Over bestyrelsens forhandlinger udføres referat, der rundsendes til afdelingerne senest 14 dage efter.
Forhandlingerne protokolleres.
3. Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner ud over et af hovedbestyrelsen fastsat
beløb kræver hele hovedbestyrelsens underskrift.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af
hele hovedbestyrelsen.
4. Foreningen hæfter med hele sin formue for opfyldelsen af de foreningen påhvilende gældsforpligtelser.
5. De enkelte afdelinger disponerer selvstændigt over egne midler. Ved arrangementer samt ved
gældsstiftelse større end afdelingens egne midler, har afdelingen ret til at budgettere op til 10.000 kr.
ud over de til enhver tid bestående egne midler. Afdelingerne har pligt til at meddele hovedbestyrelsen, når der er budgetteret ud over egne midler.
§ 14
Hæftelse- og medlemsforhold:
1. Ingen medlemmer - ej heller bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer - hæfter personligt. Foreningen
hæfter alene med sin formue.
2. Ingen medlemmer har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 15
1. Hovedforeningens regnskab følger kalenderåret.
2. Hovedbestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og
status pr. 31. december til revisorerne.
3. Revisorerne må ikke være kasserer/revisor i afdelingerne.
§ 16
Revision:
1. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant,
jf. § 9, stk. 11.
2. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til
stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at
efterse regnskab og beholdning.
§ 17
Afdelingsbestyrelserne:
1. Hver afdeling vælger sin egen bestyrelse på afdelingsgeneralforsamlingerne. Afdelingens bestyrelse
består af formand og indtil 8 medlemmer samt evt. suppleanter.
2. Afdelingernes bestyrelser vælges for 2 år ad gangen.
3. Hver afdelingsbestyrelse har pligt til at føre protokol over afholdte møder.
4. Afdelingsbestyrelserne fastsætter selv sin dagsorden.

§ 18
Afdelingsgeneralforsamlinger:
1. Afdelingsgeneralforsamlinger er afdelingernes højeste myndighed. Afdelingsgeneralforsamlingerne
afholdes en gang årligt.
2. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering i dagspressen eller ved annoncering i
den enkelte afdelings klubblad el. lign. senest 14 dage før generalforsamlingen.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før.
4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Kun fremmødte har stemmeret.
§ 19
Dagsorden for afdelingsgeneralforsamlingerne:
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder godkendelse af regnskab
for evt. kapitalanbringelser.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand - lige år.
6. Valg af næstformand - ulige år.
7. Valg af kasserer - ulige år.
8. Valg af sekretær - lige år.
9. Valg af suppleant(er) - for et år.
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
§ 20
Afdelingernes opgaver:
1. Hver afdeling varetager selvstændigt til enhver tid afdelingens økonomiske, organisatoriske og
arbejdsmæssige anliggende, men med ansvar overfor hovedbestyrelsen, jf. § 13.
2. Hver afdeling betaler kontingent til hovedafdelingen til fællesanliggender.
§ 21
Afdelingernes regnskab og revision:
1. Afdelingernes regnskabsår er kalenderåret.
2. Afdelingen vælger på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
§ 22
Vedtægtsændringer:
1. Forandring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når 2/3 af repræsentantskabet
stemmer for forslaget.
2. Er repræsentantskabsmødet ikke beslutningsdygtigt, skal hovedbestyrelsen inden 14 dage med
sædvanlig varsel indkalde til nyt repræsentantskabsmøde.
3. Hvis 2/3 af de på dette repræsentantskabsmøde afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget,
uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
§ 23
Foreningens opløsning:
1. Opløsning af foreningen kan ikke finde sted, så længe blot en afdeling vil opretholde den.
2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens formue Idrætten i Herning.
§ 24
Alle foreningens tidligere gældende love ophæves hermed.
Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde, tirsdag, den 22. marts 1988.
Revideret: På repræsentantskabsmødet den 28. marts 2001.

