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Herlev 19 september 2017 

 

VEDTÆGTER FOR GHG 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27. oktober 1986,  med ændringer vedtaget på generalforsamlingen d.19 
September 2017 

 

 

§1.  
Foreningens navn er: "GHG" -underafdelinger i GHG kan benævnes med efterfølgende idrætsgren, og HERLEV ex.   
GHG , TEAMGYM HERLEV . Foreningen er hjemmeboende i Herlev Kommune. - Foreningen er medlem af GYMDanmark  
- foreningen er medlem af Danske Gymnastik og idrætsforeninger (DGI)  

 

§2.  
Foreningens formål er at samle medlemmer til gymnastik og gymnastikrelaterede aktiviteter samt eSport ,således at 
alle niveauer tilgodeses. Det gøres bl. a. ved en bestyrelse, der både vægter det sportslige og det sociale forenings liv. 
Gymnaster,eSport udøvere, forældre, trænere og bestyrelsen er sammen om at skabe et fælles rum. Udover 
gymnastikken og eSport er der i løbet af en sæson forskellige arrangementer.  

 

 

§3.  
I foreningen kan optages enhver, der vil indordne sig under foreningens love, og som vil dyrke (aktive) eller støtte 
(passive) gymnastikken og eSporten. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra 
forældre/værge.  

 

 

§4. 
 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Adgang og ytringsfrihed på generalforsamlingen har alle 
medlemmer. Stemmeret har alle aktive medlemmer, trænere, samt den af generalforsamlingen valgte bestyrelse. For 
medlemmer under 15 år overgår stemmen til forældre eller værge med 1 stemme pr. barn som er medlem. Til 
vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer af bestående kræves 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmers stemmer. Andre øvrige beslutninger kræver simpel stemmeflerhed.  
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§5.  
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt september måned. Den skal indkaldes med 3 ugers varsel og 
med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.  

2. Formandens beretning. 

3. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Fremlæggelse af budgetforslag.  

5. Indkomne forslag.  

6. Valg af formand ( ulige år).  

7. Valg af kasserer ( lige år).  

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.( 3 på valg i lige år, og 2 på valg i ulige år)  

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (vælges for 1 år af gangen)  

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.  

11. Bestyrelsen kan nedsætte adhoc udvalg, og besætte disse med interesserede medlemmer dog som minimum med 
en formand fra bestyrelsen! 

12. Eventuelt.  

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen. Alle der har adgang til generalforsamlingen kan indsende forslag. 

 

§6.  

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen eller 25% af de stemmeberettigede 
medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser som gælder den 
ordinære generalforsamling.  

§7.  

Bestyrelsen består af syv medlemmer som vælges på den ordinære generalforsamling. Valgbare er alle medlemmer der 
er fyldt 18 år. Valgene gælder for to år.  

 

§8.  

Foreningens bestyrelse konstituerer sig selv på et efterfølgende møde senest tre uger efter generalforsamlingen med 
næstformand, medlemsadministrator og der fordeles poster i afdelinger og udvalgene!  

Bestyrelsen fastsætter indskud og kontingenter, ordner foreningens anliggender, og har ansvaret for foreningens 
trivsel og økonomi. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg efter ønsker og behov. Formand og kasserer tegner 
foreningen i økonomiske anliggender og er således økonomiudvalget. kun ved specielle lejligheder må 
bestyrelsesmedlemmer ligge inde med mere end 5000 kr. af klubbens penge i kontanter.  
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§9.  

Forhold vedrørende pædofili betyder at trænere og bestyrelsesmedlemmer frem over skal give tilladelse til at der kan 
indhentes en straffeattest. Der indhentes personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) jævnfør § 36 i 
bekendtgørelse af 2001om behandling af personoplysninger i DCK Attesten bliver indhentet af formanden  

Foreningen er konsekvent ved ansættelser og bortviser personer der har været dømt i forhold til ovenstående. 
Ligeledes afvises ansættelse af personer, der har nægtet at underskrive samtykkeerklæring for kontrol.  

Såfremt mistanke til en person skulle opstå videreføres sagen øjeblikkelig til Kommunes Børne- og kulturforvaltning. 
Bestyrelsesformanden er kontaktpersonvedrørende emnet.  

Afdelingen fastsætter følgende regler for samvær med børn:  

- ingen træner må sove alene med et barn på rejser, ture mm.  

- Ingen træner inviterer enkelte børn med sig hjem.- Ingen træner går alene ind i modsatte køn omklædningsrum.  

 

 

 

§10.  
Modarbejder et medlem efter bestyrelsens skøn foreningens interesser, kan bestyrelse idømme medlemmet karantæne 
eller udelukkelse. Udelukkes et medlem, skal dette forelægges førstkommende general forsamling.  

Ved kontingent restance bortfalder retten til at deltage i alt vedrørende foreningen, indtil restancen er fuldt indbetalt.  
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§11.  
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to generalforsamlinger med mindst to og højest seks ugers 
mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer der for.  

Foreningens aktiver overgår til idrætslige formål, sidste generalforsamling bestemmer hvilke. 

 


