Vedtægter for Studsgård Gymnastik– og Idrætsforening
§ 1.
Foreningens navn er Studsgård Gymnastik– og Idrætsforening.
Stiftet den: 12.11.1996. Hjemsted: Herning Kommune/Region Midtjylland
§ 2.
Foreningens formål er, ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.
§ 3.
Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland under DGI samt specialforbund under D.I.F., og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.
§ 4.
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Som passive/støttemedlemmer kan optages enhver.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke denne afgørelse til bestyrelsen samt eventuelt
videre til førstkommende generalforsamling.
Såfremt næste generalforsamling ikke er nært forestående, bør der, såfremt det udelukkede medlem ønsker det, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor eksklusionssagen kan blive afgjort. (Regler for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, se § 11).
§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og er på valg skiftevis, idet 3-5 medlemmer er på valg ulige år og 4-6 medlemmer er på valg lige år.
Hvis der ikke kan vælges 7 personer får bestyrelsen bemyndigelse til at indtrække personer til bestyrelsen. Disse er derefter på valg på følgende
generalforsamling
På generalforsamlingen skal der endvidere hvert år vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.
Hvis det ikke er muligt at vælge nok bestyrelsesmedlemmer frafalder valget af suppleanter
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og en af forældrene til aktive børn under 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, afdelingsformænd, sekretær og kasserer.
§ 6.
Foreningen har ret til at nedsætte udvalg, eventuelt udpege enkeltpersoner uden for bestyrelsen, til at varetage særlige opgaver. Disse opgaver
skal dog være forenelige med formålsparagraffen. Bestyrelsen skal til enhver tid være underrettet om udvalgets arbejde.
§ 7.
Medlemsbidrag og kontingent for aktiv deltagelse fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med underudvalg.
Såfremt et medlem skylder forfalden kontingent ved en sæsons begyndelse og ikke betaler dette ved påkrav, slettes vedkommende af foreningen
og kan kun genoptages ved at betale restancen samt nyt medlemsbidrag. Kontingent for passive/støttemedlemmer fastsættes særskilt af
bestyrelsen.
§ 8.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke
alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 9.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes skriftligt/annonceres via opslag i byen,
samt på SGIF,s hjemmeside, med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Forslag til vedtægtsændringer samt forslag med vidtgående økonomisk rækkevidde, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 01. januar.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og en af forældrene til aktive børn under 15 år samt medlemmer af Støtteforeningens bestyrelse har
stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, og til ændring af disse vedtægter, mindst
3/4 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot én ønsker det.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§ 10.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget.

6.
7.
8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5.
a)
Valg af 2 bilagskontrollører i henhold til § 15.
b)
Valg af 1 bilagskontrollørsuppleant i henhold til § 15.
Eventuelt.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling i foreningen skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af foreningens
samlede aktive stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med
ordinær generalforsamling.
§ 12.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden samt et bestyrelsesmedlem, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved
optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
§ 13.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer herfor.
Der føres referat over vedtagne væsentlige beslutninger i bestyrelsen. Referatet godkendes/underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde.
§ 14.
Foreningens klubhus.
Støtteforeningen for Studsgård G & I har ret til bruge klubhusets gamle fyrrum/depotrum til opbevaringsrum. Denne ret kan kun ophæves ved en
vedtægtsændring.
§ 15.
Foreningens regnskabsår er fra 01.01. til 31.12.
Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen aflevere driftsregnskab og status til foreningens 2 bilagskontrollanter, der vælges på
generalforsamlingen.
Bilagskontrollanterne vælges for 2 år ad gangen og er på valg skiftevis.
På generalforsamlingen vælges endvidere 1 Bilagskontrollantsuppleant.
§ 16.
Sammenslutning med andre idrætsforeninger kan kun finde sted ved vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af de
fremmødte stemmer herfor. Indkaldelse jfr. § 11.
§ 17.
Foreningens bestyrelse kan give tilladelse til, at en afdeling kan indgå holdsamarbejde med andre foreninger. Bestyrelsen fastsætter selv de
nærmere retningslinier for behandling af sådanne sager.
§ 18.
Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst en måneds
mellemrum stemmer herfor. (Se indkaldelse § 11).
Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af Amtsforeningen/DIF Specialforbund skal den til denne aflevere samtlige herfra
modtagne ejendele.
Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts– og ungdomsarbejdet i Studsgård området.
Formuens fordeling bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling i samarbejde med DGI Midtjylland.
Studsgård Gymnastik– og Idrætsforening er dannet den 12. november 1996 ved en sammenslutning af Studsgård Gymnastikforening og Studsgård
Idrætsforening.
Ikrafttræden pr. 1. januar 1997. Således vedtaget den 20. november 1996.
Revideret vedtægter vedtaget d. 22.februar 2013

