Dansk Gymnastikforening Flensborg e. V.
Vedtægter pr. 24. marts 2017
§ 1 Navn og hjemsted m.m.
Foreningens navn er "Dansk Gymnastikforening Flensborg e.V." (forkortet DGF Flensborg). Foreningen har sit hjemsted i
Flensborg, hvor den er optaget i foreningsregistret under nummer 781.
Foreningen blev stiftet den 9. november 1923. Foreningens farver er rød og hvid.
Foreningen er tilsluttet "Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.", specialforbund under "Dansk Idrætsforbund" samt
"Landessportverband e.V." med specialforbund. Foreningen anerkender disse organisationers vedtægter.
§ 2 Formål
Det er foreningens formål at fremme det danske ungdomsarbejde i Sydslesvig og idrætten.
Formålet skal primært realiseres ved at stille idrætsanlæg til rådighed, ved at tilbyde regelmæssig træning deltagelse i stævner
og turneringer hos SdU og specialforbundene.
§ 3 Almennyttighed
Foreningen tjener udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i henhold til afsnittet "Steuerbegünstigte Zwecke" i
"Abgabenordnung". Foreningen arbejder uegennyttigt; dens formål er ikke primært egenøkonomiske. Foreningens midler må kun
anvendes til vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af foreningens midler.
Foreningen må ikke begunstige nogen person gennem udgifter, som falder uden for foreningens formål, eller gennem
uforholdsmæssigt høje godtgørelser. Personer, der engagerer sig uegennyttig eller "nebenberuflich" i foreningen indenfor det
almenyttige område, kan indenfor de skatteretslig tilladelige rammer for "Ehrenamtspauschalen/Åbungsleiterfreibeträge (§ 3 nr.
26 og 26a EStG) begunstiges.
§ 4 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og anerkender nærværende vedtægter. Optagelsen sker
gennem skriftlig optagelsesansøgning, der skal godkendes af bestyrelsen. Der opkæves et optagelsesgebyr.
$ 5 Medlemskontingenter
Medlemmerne er kontingentpligtige. optagelsesgebyr og grundkontingenter opfastsættes af den ordinære generalforsamling for
et år ad gangen. Et eventuelt yderligere afdelingskontingent kan fastsættes af den respektive afdelingsforsamling.
Foreningen har en kontingentordning, der vedtages på generalforsamlingen.
§ 6 Ophør af medlemskab
Medlemskabet ophører ved opsigelse, sletning fra medlemslisten, ekclusion eller død.
Opsigelse sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med en frist på 4 uger til slutningen af en kalenderkvartal.
Sletning fra medlemslisten sker ved en kontingentrestance på mere end 6 måneder.
Ekslusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt der foreliggeren alvorlig grund. Beslutningen om eksklusion skal
meddeles medlemmet i skriftlig form. Medlemmet kan skriftlig inden for 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen anke
afgørelsen. Bestyrelsen skal behandle anken på førstkommende bestyrelsesmøde. Bekræftes beslutningen om eksklusion, kan
medlemmet uden opsættende virkning skriftlig anke afgørelsen til førstkommende generalfosamling. Denne skal så træffe den
endelige afgørelse.
§ 7 Regnskab og revision
Regnskabåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to revisorer. Revisorerne vælges på skift af den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges en revisorsuppleant hvert år.
§ 8 Den ordinære generalforsamling
Generalfosamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Inkaldelse: Den ordinære generalforsamling indkaldes senest 14 dage før gennem annoncering i Flensborg Avis, på
hjemmesiden og ved opslag i klubhuset og Idrætshallen. Dagsordenen skal bekendtgøres på hjemmesiden og opslagene.
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Dagsorderen til den ordinære generalforsamling omfatter mindst:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af en ordstyrer
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Drøftelse og godkendelse af beretningerne
Behandling af indkomne forslag
Meddelelse af valgene i afdelingerne
Fastsættelse af optagelsesgebyr og medlemsgrundkontingenter
Valg til bestyrelsen
a. I lige år: formand, 2. Næstformand, 2. Kasserer, sekretær og 2. bisidder
b. I ulige år: 1. næstformand, 1. kasserer og 1. bisidder
9. Hvert år en ungdomsleder (m/k) Valg af revisorer
a: for 2 år: en af de to revisorer
b. for 1 år: en revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag til dagsordenen indsendes skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen til et af de tegningsberettigede
bestyrelsesmedlemmer.
Beslutningsdygtighed: Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal femmødte medlemmer.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingenttrestance.Kun tilstedeværende medlemmer kan gøre
brug af deres stemmeret.
Valg: Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 189 år. Personvalg gennemføres skriftlig, såfremt dette ønskes.
Protokol: Alle beslutninger, der træffes af den generalforsamling, protokolleres, og protokollen underskrives af den respektive
protokolfører og ordstyrer.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet, eller når 25 % af de medlemmer
fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende begrundet dagsorden. I øvrigt gælder reglerne for den ordinære
generalforsamling.
§ 10 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

formand
1. næstformand
2. næstformand
1. kasserer
2. kasserer
sekretær
1. bisidder
2. bisidder
Ungdomsleder

Bestyrelsensmedlemmerne 1 – 8 vælges i henhold til § 8 for 2 år ad gangen. Ungdomslederen vælges a generalforsamlingen
hvert år. Genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer er mulig.
Bestyrelsen varetager foreningens ledelse. Bestyrelsen kann oprette og nedlægge afdelinger. Afdelingslederne deltager efter
behov i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til bestemte opgaver. Udvalgene arbejder under ansvar over for
bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et vederlag for deres arbejde i bestyrelsen afhængig af omfang og tid. Vederlaget må ikke
overstige et vist omfang, der skal rette sig efter foreningens almennyttige formål.
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§ 11 Tegningsret
Tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer er formand, næstformand, 2. næstformand og kasserer. Foreningen tegnes
”gerichtlich und außergerichtlich” ved underskrift af to af disse fire bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.
§ 12 Afdelingerne
Afdelingerne består af alle medlemmer inden for den respektive aktivitet. Afdelingerne planlægger og gennemfører alle
afdelingens aktiviteter. Der afholdes mindst en årlig afdelingsforsamling i hver afdeling i januar/februar måned. Den inkaldes af
afdelingsledelsen med en frist på mindst en uge pr. Opslag i klubhus, Idrætshallen og relevante træningshaller. Indkaldelsen skal
indeholde dagsorden. Dagsordenen til den årlige afdelingsforsamling omfatter mindst afdelingsledelsens beretning og valg af en
afdelingsledelse, som består af en afdelingsleder og evt. flere medlemmer.
Stemmeret hal alle tilstedeværende medlemmer, der er fyldt 14 år. For et barn under 14 år kan stemmeretten varetages af en
opdragelsesberettiget med max en stemme. Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, dog skal afdelingslederen være fyldt
18 år. Afdelingsledelsen varetager afdelingens interesser indadtil og udadtil og er ansvarlig for indkaldelsen og gennemførelsen
af afdelingsforsamlingerne samt overholdelse af afdelingens budget.
Derudover kan hver afdeling give sig selv en forretningsorden, der ikke må være i modstrid med vedtægterne.

§ 13 Ungdomsafdelingen og ungdemslederen (m/k)
Ungdomsafdelingen består al alle medlemmer, der ike er fyldt 18 år. Bestyrelsen stiller midler til ungdomsarbejdet i et rimeligt
omfang til rådighed. Disse midler forvaltes af ungdomslederen.
Ungdomslederen er bindeled mellem de mindreårige, bestyrelsen og afdelingerne og varetager børnenes og de unges interesser
indadtil og udadtil. Det er ungdomslederens opgave at arrangere tværfaglige aktiviteter for ungdommen og koordinere disse med
afdelingernes aktiviteter.
Ungdomslederen kan invitere til ungdomsforsamlinger til planlægning af aktiviteter og han/hun er ansvarlig for, at eventuelle
ungdomsforsamlingers beslutninger realiseres.
Ungdomsafdelingen kan give sig selv en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen.
§ 14 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver en generalforsamlings beslutning og skal vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige
stemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal bekendtgøres med dagsordenen til generalforsamlingen.

§ 15 Foreningens opløsning
Foreningen kann kun opløses, såfremt 25 % af de stemmeberettigede medlemmer har anmodet om det, og når et flertal på ¾ af
de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor på hinanden følgende generalforsamlinger, hvorved den anden
generalforsamling skal afholdes mindst 4 og senest 8 uger efter den første. Forslag til foreningens opløsning skal bekendtgøres
med indkaldelsen.

§ 16 Anvendelse af midler
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og ejendele Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. til
umiddelbar og udelukkende anvendelse til almennyttige formål il ungdomsarbejdet i idrætten.

§ 17 Ikrafttræden
Disse vedtægter blev vedtaget af den ordinære generalforsamling den 24.marts 2017 i Flensborg. Vedtægterne træder
umiddelbart efter deres vedtagelse i kraft. Samtidigt bortfalder de hidtidige vedtægter af 27. marts 2015..
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