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§ 1 

Foreningens navn er Hårlev Gymnastikforening. Hjemmehørende i Hårlev, Stevns 
kommune, og medlem af DGI, Præstø Amt. 

 

§ 2 

Foreningens formål er gennem sund idræt af forskellig art at udvikle og træne 
medlemmernes legemer og skabe godt kammeratskab samt gennem sine 

virkemidler at skabe en vågen og sund ungdom. 

 

§ 3 

Som aktivt medlem kan optages enhver person, der er amatør i henhold til 

Dansk Idræts Forbunds amatørreglement. Som passive medlemmer kan 
optages enhver, som har interesse for idrætten eller foreningen; dog kan  disse 
ikke deltage i nogen træning eller konkurrence. 

 

§ 4 

Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Det er medlemmernes pligt at betale 
kontingent til foreningen. Det er ligeledes medlemmernes pligt at betale 
kontingent indenfor de fastsatte tidsfrister. Pådrager et medlem sig restance og 

trods opfordringer fra bestyrelsen ikke betaler denne, kan vedkommende 
udelukkes fra foreningen, indtil betaling finder sted. Bestyrelsen kan i specielle 
tilfælde fritage et medlem for at betale kontingent. 

 

§ 5 

Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens 
vedtægter, reglementer og forordninger, som bestyrelsen til enhver tid måtte 

finde det formålstjenligt at opretholde. Endvidere er ethvert medlem forpligtet 
til at overholde sådanne vedtægter, forordninger og reglementer, som 
foreningen til enhver tid måtte blive dikteret til af speciel forbund eller 
organisationer, som bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt for foreningen 

at være medlem af. Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, 
konkurrence og på offentlige steder, når foreningen er repræsenteret at udvise 
en nobel og sømmelig optræden, kort sagt til enhver tid at optræde som en 
gentleman. Overtrædelse af nærværende paragraf med de skrevne og uskrevne 

vedtægter, gentlemanship, kan medføre eksklusion af foreningen med en 
bestyrelsesbeslutning. Et ekskluderet medlem kan kun blive optaget i 
foreningen igen, såfremt bestyrelsen med to tredjedeles majoritet måtte 
bestemme det. 
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§ 6 

Da generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, kan bestyrelsen ikke 
uden dennes samtykke foretage salg eller køb af faste ejendomme eller påtage 
sig forpligtelser, hvorved sådanne behæftes. Bestyrelsen er i alle  forhold 
ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke ved  skøde, 

købekontrakt, gavebrev el. lign. overdrage eller bortskænke foreningens midler 
med bindende retsvirkning for foreningen. Sådanne transaktioner kan alene 
foretages af foreningen ved dennes bestyrelse efter forud vedtagen 
generalforsamlingsbeslutning. 

 

§ 7 

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i april måned. Kan dette 
undtagelsesvist ikke lade sig gøre, skal generalforsamlingen afholdes snarest 

muligt derefter; subsidiært kan bestyrelsen vælge at afvikle 
generalforsamlingen virtuelt. Generalforsamlingen bekendtgøres senest 8 
dage før ved opslag i dagspressen. Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, må skriftligt tilstilles formanden 4 dage før denne. 

Ekstraordinær generalforsamling   afholdes, når mindst 25 medlemmer derom. 
En sådan anmodning tilstilles formanden skriftligt. Bestyrelsen kan til enhver 
tid indvarsle til ekstraordinær generalforsamling. 

 

§ 8 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er 
beslutningsdygtig uanset det mødte antal. Generalforsamlingen vælger en 

bestyrelse på 5 medlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1 
revisorsuppleant. Stemmeberettigede er aktive medlemmer over 18 år. 

 

§ 9 

Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning, 
medmindre et flertal af de tilstedeværende kræver skriftlig afstemning. 

Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende stemmeafgivelsen. 

 

§ 10 

Bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren 
kan dog vælges uden for bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. 
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§ 11 

Alle valg sker for 2 år og er ulønnede, dog ydes der godtgørelse for porto og 

telefon samt andre udgifter på foreningens konto. Bestyrelsen afgår efter tur, 
henholdsvis 3 det ene år og 2 det andet år. Revisorer afgår skiftevis. 

 

§ 12 

Hårlev Gymnastikforenings formand tegner foreningen udadtil.       
Formanden leder foreningens daglige gang og sammenkalder til 
bestyrelsesmøde så ofte formanden finder det fornødent, eller når 3 
bestyrelsesmedlemmer begærer det. 
 

§ 13 
Kassereren fører foreningens regnskab og afleverer det i afsluttet stand til 
revisorerne 8 dage før generalforsamlingen. 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

§ 14 
Sekretæren fører foreningens referatprotokol. 
 

§ 15 
Vedtægtsændring har kun gyldighed, når på en lovlig indvarslet 
generalforsamling, mindst to tredjedele af de mødte medlemmer stemmer 
derfor. 
 

§ 16 
Foreningens eventuelle ophør kan kun vedtages på en ordinær 
generalforsamling, når mindst to tredjedele af de medlemmer, der er mødt, 
stemmer derfor. Ophæves foreningen, tilfalder dens eventuelle midler 
almennyttige formål i Stevns kommune. 
 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. august 2020. 
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