
Vedtægter for 
 

Nordstevns Gymnastik & Idrætsforening 

 
 

 
§ 1. 

 

Foreningens navn er: Nordstevns gymnastik & Idrætsforening. 
 

 
§ 2. 

 

Foreningens formål er gennem udøvelse af gymnastik, boldspil og anden idræt, at 
fremme interessen for alt sundt ungdomsarbejde. 

 
 

§ 3. 

 
Foreningen optager såvel børn som voksne som medlemmer. Aktive medlemmer er 

stemmeberettigede, når de er 14 år og er valgbare til bestyrelsen, når de er fyldt 16 
år og i øvrigt opfylder de forpligtigelser, der påhviler dem. 

 
 

§ 4. 

 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, når der findes tilstrækkelig 

anledning dertil. Eksklusionen skal godkendes af den førstkommende 
generalforsamling. 
 

 
§ 5. 

 
Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer og højst 8 medlemmer, 

hvoraf højst 1 medlem må være under 18 år. 

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år skiftevis. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv, nedsætter forskellige udvalg efter behov, hvor der i 

hvert udvalg skal være mindst et bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen er til stede. 
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Skulle der være lige mange 

stemmer for/imod et givent forslag, tæller formandens stemme for 2. 
 

 
§ 6. 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes i sidste halvdel af 
februar efter indkaldelse med mindst 8 dages varsel gennem lokale aviser eller 

hjemmeside. 
 
 

 
 

 



 
 
Dagsorden ved generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 

3. Udvalgsformændene redegør for arbejdet i afdelingerne 
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab med status 
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
9. Eventuelt 

 

Alle valg gælder for 2 år. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, uanset de 
mødtes antal. 

 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til 

formanden senest 4 dage før. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, 

eller mindst 20 aktive medlemmer skriftligt begærer det. 
 

 
§ 7. 

 

Formanden leder bestyrelsens og foreningens møder og sammenkalder til 
bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt, samt når et medlem af bestyrelsen 

kræver det. Formanden har endvidere pligt til, at overvåge de forskellige udvalgs 
arbejde. 
Næstformanden varetager formandens opgaver i dennes forfald. 

Kassereren fører foreningens regnskab, som afsluttes d. 31. december. Det afsluttede 
regnskab skal snarest revideres af foreningens revisorer og derefter med revisorernes 

bemærkninger forelægges bestyrelsen. Revisorerne og bestyrelsen har til enhver tid 
ret til gennemsyn af regnskaberne. 
Sekretæren fører forhandlingsprotokol, som skal indeholde et kortfattet referat af 

forhandlingerne og beslutningerne på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. 
Beslutninger om erhvervelse, pantsætning og afhændelse af fast ejendom samt 

optagelse af lån, skal vedtages af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til 
beslutning. 
 

 
§ 8. 

 
Det årlige medlemskontingent opkræves pr. sæson inden for regnskabsåret og 
fastsættes af bestyrelsen og skal betales ved påkrav. Erlægges kontingent ikke 

rettidigt, fortabes retten til, at udøve idræt i foreningen. Ved berigtigelse af restancen 
samt betaling af en af bestyrelsen evt. fastsat bøde, opnås igen de fulde 

medlemsrettigheder. Herudover skal bestyrelsen for et år ad gangen opkræve passivt 
medlemskontingent for de personer, som har en vis tilknytning til foreningen. 
 

 
 

 



 
 
 

§ 9. 
 

Hvis foreningen opløses, skal evt. midler overgå til en fond, hvis afkast skal gå til 
idræts og almennyttige formål i Magleby og Klippinge sogn. 
Fonden administreres af siddende formænd for henholdsvis Magleby og Klippinge 

borgerforeninger, Magleby Forsamlingshus og Skelbæk Friskoles bestyrelse. 
 

Således vedtaget ved den stiftende generalforsamling på Klippinge Hotel tirsdag d. 1. 
december 1959. 
Ændret på ekstra ordinær generalforsamling i Magleby Forsamlingshus torsdag d. 4. 

maj 1972. 
Ændret på de ordinære generalforsamlinger i klubhuset: 

Tirsdag d. 27. september 1983, mandag d. 22. februar 1999, onsdag d. 25. februar 
2004, tirsdag d. 28. februar 2006.  
Ændret på ekstra ordinær generalforsamling i klubhuset onsdag d. 21.marts 2007 

Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset onsdag d. 27.februar 2008 
Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset torsdag d. 26. februar 2009 

Ændret på ekstra ordinær generalforsamling i klubhuset tirsdag d 2. marts 2010 
Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset torsdag den 16. februar 2012 

Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset tirsdag den 3. marts 2015 

Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset tirsdag d. 10. marts 2016 
Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset fredag d. 31. marts 2017 

Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset tirsdag d. 23. marts 2018 
Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset mandag d. 11. marts 2019 

Ændret på ordinær generalforsamling i klubhuset 24. juni 2020  
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