Vedtægter for FASTER BOLDKLUB & GYMNASTIKFORENING
§1. Foreningens navn er FASTER BOLDKLUB & GYMNASTIKFORENING. Foreningen
har til formål at fremme interessen for boldspil og gymnastik og give sine medlemmer let
adgang til udøvelse af disse ting, samt til udøvelse af evt. andre fritidsaktiviteter.
Foreningen er hjemhørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.
§2. I foreningen kan optages såvel aktive som passive medlemmer, mandlige og kvindelige.
Aktiv er enhver, der har betalt det af bestyrelsen fastsatte kontingent. Ved udmeldelse af
foreningen tilbagebetales ikke kontingent.
§3. Kontingentet skal betales ved sæsonens begyndelse. En enig bestyrelse kan i særlige
tilfælde ekskludere et medlem. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først
kommende generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den
ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 10 dages varsel hvert år i
september eller oktober måned ved bekendtgørelse i dagspressen. Første gang i 2009.
§4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring derom med angivelse af
forhandlingsemne. Der indkaldes på samme måde som ved ordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er
modtaget. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte aktive medlemmer over
15 år, samt forældre til medlemmer under 15 år. For at kunne vælges til bestyrelsen og
udvalg skal vedkommende være fyldt 17 år. Formand og kasserer skal være myndige.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Generalforsamlingen kan
kun behandle en sag, såfremt denne skriftligt er meddelt bestyrelsen senest 4 dage inden
generalforsamlingen finder sted. Ved afstemning gør simpelt stemmeflertal udslaget. Er
stemmerne lige bortfalder forslaget. Der kræves dog 2/3 af de afgivne gyldige stemmer ved
vedtægtsændringer. Afstemningerne kan foregå skriftligt.
§5. Ved den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
6. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
§6. Udvalgene gymnastik, fodbold, atletik, blad og sponsor består af 3 medlemmer, der
konstituerer sig selv med en formand, der indgår i bestyrelsen. Udvalgsmedlemmerne
vælges for 2 år ad gangen, og afgår med 1, henholdsvis 2 hvert år. (første gang afgår fra 2 af
udvalgene 2, og fra 2 af udvalgene 1. Dette afgøres ved lodtrækning.)
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Bestyrelsen består af 3 medlemmer (formand, kasserer og sekretær), plus de fem
udvalgsformænd. Formand, kasserer og sekretær vælges på Generalforsamlingen for 2 år ad
gangen og afgår med 1 henholdsvis 2 hvert år. (Første gang ved lodtrækning, men kasserer
og formand ikke samme år).
Der vælges en suppleant til bestyrelsen og en suppleant til hvert udvalg. Suppleanterne
vælges for 1 år ad gangen. En suppleant indtræder ved et bestyrelses-/udvalgsmedlems
fravær, som forventes at vare mere end 4 måneder.
Der vælges 2 revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift.
§7. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde eller når et bestyrelsesmedlem forlanger
det.
Afgørelse af sager, der forelægges bestyrelsen, træffes ved simpel stemmefletal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
mindst 5 af dens medlemmer er til stede, heraf skal dog være formand eller kasserer. I
uopsættelige tilfælde kan formanden træffe en foreløbig afgørelse. Denne afgørelse skal
godkendes på det nærmest følgende bestyrelsesmøde.
Kassereren fører en fortegnelse over medlemmer, fører foreningens regnskab, foretager de
fornødne udbetalinger samt fremlægger regnskabet for revisorerne senest den 25. september
hvert år. Regnskabsåret er fra 01.07 – 30.06. Første gang aflægges der regnskab fra
01.01.2008 til 30.06.2009.
Udvalgene fører en protokol over foreningens materiel mv.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.
Køb og salg af fast ejendom skal afgøres på en generalforsamling.
§8. Foreningen kan ikke opløses, så længe 10 aktive stemmeberettigede medlemmer ønsker
dens beståen. Ved opløsning af foreningen afgør generalforsamlingen, hvad der skal ske
med en evt. formue og andre værdier – disse skal dog overgå til almennyttige formål.
Opløsningen af foreningen skal ske på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14
dages mellemrum.
§9. Foreningen skal være tilsluttet følgende hovedorganisation: Danske Gymnastik og
Idrætsforeninger.
Faster, 2. april 2008
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