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VEDTÆGTER FOR VISSENBJERG GYMNASTIK- OG 

IDRÆTSFORENING  
 

§1 

Navn, stiftelse, hjemsted, klubdragt. 

Foreningens navn er VISSENBJERG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING, forkortet VGIF. 

VGIF er stiftet 1. Oktober 1970 og har hjemsted i Assens Kommune. 

VGIF' s klubfarve er blå. 

 

§2 

Formål. 

VGIF er upolitisk og har som formål at samle medlemmerne, børn som voksne, til idræt og 

kammeratlig samvær. 

 

§3 

Amatørregler og specialforbund. 

VGIF' s medlemmer er underlagt de amatørregler og bestemmelser, der er fastlagt af de 

specialforbund, hvortil de enkelte afdelinger er knyttet. 

§4 

VGIF's opbygning. 

VGIF’s øverste myndighed er repræsentantskabet, som udøver sin myndighed gennem 

hovedbestyrelsen. 

VGIF består derudover af lige så mange selvstændige afdelinger (afdeling), som der er 

idrætsgrene i foreningens rammer. Oprettelse af nye sportslige afdelinger skal godkendes af 

hovedbestyrelsen og en afdeling skal mindst have 25 aktive medlemmer. Idrætsgrene med færre 

aktive kan ledes af et udvalg efter retningslinier fastlagt af hovedbestyrelsen. 

Den enkelte afdeling har egen bestyrelse, administration og økonomi. For den enkelte afdelings 

forpligtigelser hæfter kun den enkelte afdelings formue, og ikke dens medlemmer, øvrige 

afdelinger eller VGIF. De enkelte afdelinger skal være tilsluttet de respektive specialforbund 

under Dansk Idrætsforbund. 

 

§5 

Medlemmer. 

Som medlemmer optages aktive idrætsudøvere og støttemedlemmer. Endvidere optages passive 

medlemmer uden stemmeret. 

Indmeldelse/ udmeldelse sker til afdelingsbestyrelserne. 
 

§6 

Repræsentantskab. 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt senest 15 marts. 

Indkaldelse sker skriftligt ved formanden senest 30 dage før mødets afholdelse. Forslag til 

dagsordenen tilsendes formanden senest 14 dage før mødets afholdelse og formanden udsender 

endelig dagsorden til repræsentantskabet senest 8 dage før mødet. 

 

Vedtægtsændringer kan kun ske ved ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

Vedtagelse af ændringer kræver to tredjedels simpelt flertal af de fremmødte. 
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Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer. Stemmeret har og 

valgbare er alle medlemmer over 15 år uden kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt, men gives møde ved suppleant. 

 

Forslag afgøres ved simpel stemmeflertal.  

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

 

Repræsentantskabet består af: 

7 delegerede fra hver afdeling. 

1 repræsentant fra hver afdelingsbestyrelse. 

Desuden har ethvert medlem adgang med taleret. Kun det valgte repræsentantskab har stemmeret. 

 

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde: 

1. Valg af dirigent, herunder valg af referent, stemmetællere samt godkendelse af antal 

stemmeberettigede. 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger: 

A: Revideret regnskab og orienterer om budget for VGIF.  

B: Vedlægge regnskab og budget for de enkelte afdelinger. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg: 
1 revisor 

6. Eventuelt 

 

Der træffes ikke beslutning om punkter, der ikke er indeholdt i den udsendte dagsorden. Dog kan 

ændringsforslag fremsættes på mødet. 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt Hovedbestyrelsen finder det 

nødvendigt eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet skriftlig indsender motiveret 

anmodning herom til formanden. Indkaldelse sker skriftligt ved formanden med mindst 14 dages 

varsel til afholdelse senest 30 dage efter modtagelsen af anmodningen. 

 

§7 

Hovedbestyrelse.  

Hovedbestyrelsen består af en repræsentant for hver afdelingsbestyrelse. Hovedbestyrelsens 

medlemmer skal være myndige. Hovedbestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst l gang 

hvert kvartal, og i henhold til udsendt dagsorden.  

 

Forslag afgøres ved simpel stemmeflertal, ved stemmelighed bortfalder forslaget.  

 

Hovedbestyrelsen konstitueres sig med formand, sekretær og kasserer, hvert år umiddelbart efter 

repræsentantskabsmødet. Kasserer kan udpeges eksternt. 

 

Hovedbestyrelse kan suverænt nedsætte de arbejdsudvalg, det finder nødvendigt.  
 

Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et skriftligt referat fra alle møder. 
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§8 

Afdelingerne. 

Afdelingsgeneralforsamlingen er den enkelte afdelings højeste myndighed.  

Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes en gang årligt inden l. marts. Indvarsling sker ved 

afdelingsformanden senest 14 dage før. 

 
Forslag sendes til formanden senest 8 dage før. 

 

Afdelingsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. 

 

Generalforsamlingen vælger afdelingsbestyrelse og 7 delegerede til repræsentantskab.  

 

Bestyrelsen vælges for 2 år med henholdsvis 3 og 4 medlemmer på ulige og lige år. 

 
Delegerede til repræsentantskabet vælges for l år. Foreslåede, som opnår flest stemmer uden at 
blive valgt, indtræder som l. og 2. suppleant. 
 

Afdelingsbestyrelse. 

Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig med formand, sekretær og 

kasserer, hvoraf mindst formand og kasserer skal være myndige. 

 
Afdelingsmøder. 
Afdelingsmøder afholdes efter behov, dog mindst l gang hvert kvartal. 
Afdelingsbestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et skriftligt referat fra alle møder. 
Afdelingsbestyrelsen kan suverænt nedsætte de arbejdsudvalg, den finder nødvendige. 

 

Afdelingsgeneralforsamling. 

Dagsorden for ordinær afdelingsgeneralforsamling:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger: 

Revideret regnskab for det forløbne år 

Godkendt budget for det kommende år 

4. Indkomne forslag 

5. Valg: 
Afdelingsbestyrelse samt 2 suppleanter 

Delegerede til repræsentantskabet 

2 revisorer 

6. Eventuelt 

 

Stemmeret har og valgbare er alle medlemmer over 15 år uden kontingentrestance.  

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen, hvor formand eller 
næstformand skal være tilstede, finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af afdelingens 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender motiveret anmodning herom til 
afdelingsformanden. Generalforsamlingen afholdes senest 21 dage efter modtagelsen af 
anmodningen og indkaldes med 8 dages varsel med meddelelse af dagsorden.  
 
Såfremt en afdeling skulle stå uden bestyrelse, kan Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. 
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§9  

Økonomi. 
VGIF' s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
Afdelingernes regnskabsår følger ligeledes kalenderåret. 
 
Regnskabsføringen skal følge almindelig god regnskabsskik samt opfylde de krav, der evt. stilles 
fra offentlige myndigheder. 

 

Over- eller underskud i afdelingerne overføres ikke til hovedforeningen, men indgår i 

afdelingernes regnskab for det kommende år. 

 

Afdelingsbestyrelserne fastsætter selv kontingentsats og sørger selv for opkrævning. 

 
Restance. 
Afdelingsbestyrelserne sørger selv for at udarbejde retningslinier for kontingentrestancer. 

 

Offentlighed. 

Afdelingsbestyrelserne er selv ansvarlige for indberetninger til offentlige myndigheder 

Forhold overfor eventuelle støtteforeninger og andre fælles samarbejdspartnere administreres 

gennem Hovedbestyrelsen. 

 

 

§10  

Tegning og hæftelse  

VGIF og afdelingernes medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for  

VGIF og afdelingernes indgående forpligtelser, for hvilke alene VGIF og afdelingerne hæfter med 

dens respektive formue.  

 

VGIF og afdelingerne er alle selvstændige juridiske enheder og hæfter ikke solidarisk for 

hinanden. 
 

VGIF tegnes af 2 medlemmer fra Hovedbestyrelsen, hvoraf den ene skal være enten formanden 

eller kassereren. 
 

 

§11 

Tillidsposter. 

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være tilstede eller forinden have afgivet skriftlig 

erklæring overfor formanden om villighed til at modtage valget. 
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§12 

Nedlæggelse. 

Forslag om nedlæggelse af foreningen eller en afdeling skal vedtages på to på hinanden følgende 

ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder/afdelingsgeneralforsamlinger med 2 ugers 

mellemrum, hvor forslaget ved skriftlig afstemning skal opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

ved det/den ordinære og simple flertal ved det/den ekstraordinære repræsentantskabsmøde/ 

afdelingsgeneralforsamling. I tilfælde af foreningens ophævelse skal foreningens midler gå til 

formål, der kan godkendes som almenvelgørende eller på anden måde er almennyttige i 

Vissenbjerg by. 

 

 
§13 
Æresmedlemmer. 
Ethvert æresmedlem vil være at betragte som kontingentfri i hele sin levetid, ligesom han/hun 

vederlagsfrit kan deltage i samtlige af foreningens arrangementer. Hovedbestyrelsen samt de 

enkelte afdelinger kan indstiller personer til æresmedlem. Hovedbestyrelsen tager beslutning om 

hvem der tildeles æresmedlemsskaber og orienterer afdelingerne. 

 

 

Ovennævnte love er vedtaget på stiftende generalforsamling l. Oktober 1970 og ændret: 

 

23. oktober 1978 

24. november 1980 

23. november 1982 

16. november 1988 

13. november 1990 

november 1995 

9. november 1998 

29. oktober 2001 

Xxxxxxxxxxxxx 2019 
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