Love for Fjerritslev Gymnastikforening (FGF)
(tidligere I.K. Orion)
Fjerritslev
Stiftet den 8. september 1947

§1
Foreningens navn er Fjerritslev Gymnastikforening (FGF) hjemmehørende i Fjerritslev i Jammerbugt
Kommune.
§2
Foreningens formål er gennem folkeligt arbejde at styrke folkeoplysning og de enkelte medlemmers
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Dette søges
opnået ved almennyttigt og kontinuerlig instruktion i gymnastik og andre idrætslige og kulturelle
aktiviteter for alle aldersgrupper, men især for børn og unge under 25 år.
§3
Foreningen er åben for alle. Alle registreres på medlems registreringsliste. Medlemmerne er pligtige
at holde sig foreningens love efterrettelige, såvel som love og regler, der er gældende for de
organisationer Fjerritslev Gymnastikforening er tilsluttet. De medlemmer, der udviser en sådan
optræden, at foreningens omdømme skades eller ikke overholder foreningens love og
bestemmelser, kan af bestyrelsen ekskluderes, dog kan medlemmet ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen kræve afgørelsen behandlet på den første ordinære generalforsamling.
§4
Kontingentet fastsættes ved sæsonens start af bestyrelsen. Et medlem skal slettes ved
kontingentrestance udover 3 måneder. Genoptagelse af medlemskab kan først ske ifølge aftale med
bestyrelsen. Ved kontingentrestance udover 3 måneder har medlemmet ikke stemmeret.

§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og kun den kan vedtage ændringer i
foreningens love. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og
indkaldes 14 dage forinden ved annoncering i Fjerritslev Ugeavis / anden lokalavis.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, og afgørelser træffes med simpel
stemmeflerhed under hensyntagen til §10.
Foreningen er demokratisk opbygget, således at alle aktive medlemmer af foreningen, der er fyldt
16 år har stemmeret. Men man er ikke valgbar til bestyrelsen, før man er myndig. Forældre til børn
under 16 år har ligeledes stemmeret og er valgbar på generalforsamlingen. Ingen forældre /
forældrepar kan dog opnå mere end en stemme uanset antal børn, der er medlemmer af
foreningen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
25 medlemmer indsender skriftlig begæring herom til formanden, med opgivelse af forhandlings
emnet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i Fjerritslev
Ugeavis / anden lokalavis.
§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til efterretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest
8 dage før generalforsamlingen.
§7:
Generalforsamlingen vælger 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelse er for en 2-årig periode.
Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 i lige år og 3 i ulige år. Første gang ved lodtrækning. Desuden
vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, ligeledes for 2 år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Kasseren kan vælges udenfor bestyrelsen.

§8
Foreningens forretningsgang varetages af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder ledes af formanden, og i
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsesmøder føres en
protokol. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den skønner nødvendig. Formanden og/eller kasserer
tegner alene foreningen i økonomisk henseende, med mulighed for fuldmagt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
§9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for det reviderede regnskab, der
udleveres på den ordinære generalforsamling, ligesom bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen.
§10
Ændring af disse love kan kun vedtages, når 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen
stemmer herfor.
§11
Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, med
mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler primært bruges til aktiviteter for børn og unge
i Fjerritslev i Jammerbugt Kommune (for denne forening Fjerritslev By). Folkeoplysningsudvalget
træffer efter indstilling fra den sidste afholdte generalforsamling i foreningen og under hensyntagen
til foreningens vedtægter afgørelse om fordeling af midlerne.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. juni 2021.

