
Vedtægter for Gadstrup Motion
§'§ Farening*n
Gadstrup Motion er en forening under Gadstrup ldrætsforening (GIF), der har
t'rjemsted i Rcskilde Kommune. GiF er tilsluttet Danmarks,ldrætsforhund (DlF),
Danmarks Gymnastik og ldrætsforeninger (DGl) og Roskilde ldræts Union (RlU).
Gedatrup Motion hiev stiftet dcr"i 20. april2*S5.

§ 2 Formål
Formålet er at give borgerne mulighed for at dyrke en bred vifte af motionsformer via
fleksible og målreitede tilbrid primært i et motionsrum, men også vedholdtræning og
a*d:"e affanserlrenter, for derigenn*rn at medvi:'ke til øget tiltrækning og fasthaid+ise
af rnedlenrmer i GIF"

Formålet er specifikt at:

* tiibyde bo*i"geie i lskatonrrådet rnstion i ".urm af haEdtr.æ,ning og individuei
traening i et rnotionsrt"im på *n tidsr'næssig fleksibel r*åde

c tithyde tejtighedsa.rrar:gemcnter rneri ffistion scn'r forrnå{
. styrke fæilesskabet mellem borgere i nærområciet til Ramsøhalien, Gadstrup

lF, institutioner i Snoldelev og Gadstrup og ansatte på virksomhederne

" skabe mutigheder fsr; at det stigende problern rned sverr'ægt, sukkersyge CIg

dårtig fysik pga. inaktivit*t kan forebygges og bekæmpes

" skabe mulighed for at borger* lekait kan udføre skadeforebygg.erde tra*ning
sarnt rnålnettet genoptræni ng

§ 3 tUledlcnrsførh,Gld
Som rnedtem kan optages enhver, der er fyldt 12 år og tilslutter sig foreningens
formåå*g betater kontingent elåer er f iviliig.

Bestyrelsen kan udpege æresmedlem mer.

Ethvert nrediern har ret tiN at anven:de'farenimgens facilrteter cg de{tage i fareningens
aktiviteter og tilbud sa.nnt tit dernokr:atisk medindflydelse på foreningens farhold efter
vedtægter:fi€;. Fcr *ei.øvelse af sternmerei på generalfcrsamtlngen gæider
bestemntelsen i§ 8.

§,4edlemmerne ei'forpligtet til at over:holde foreningens vedtaegter oE øvriEe

bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og
bertemmeiser, som er fastsat af den eiler de *rgar:isaticirieri" *ern foreningen er
+:t^1..+å^JLilStuLtEt.

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 12 år. Ved optagelse af
un"iynsige nrediernmer; kan bes§relsen kræve skriftligt sarntykke fr:a furældre eller
vaerge.

Ved særlige &rr&ngemente:-, kan persoirer under 17 år dettage. tsestyrelsen ska!
godkende, hvornår der er tale om et sådant arrangement.



§ 4 lndmeldelse
fndr*eid,e{se sker verj betalrng af kontingent eåier ved æt væse f+iviilig. Fcr
medåernmer undcr iå år kan be=tyrcises'i kræve sk"nfttigi samtykke fræ f*rælej:'e ei§er
værge. lndmeldelsen er gældende for den periode, der er betalt kontingent.

§ 5 Udmeldelse
iJdmeldelse sk&,., nåi- man lkke betæiei" kontlngeni, eiler veej henvenrjeise til
i:+styre[**:,:s rnedien:s*l'r*uærIge.

§ € Eeåaåin:gsf-en*
Kontingent, indbetalingsform og opkraevningsprocedurer fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 UdeEukke§se
Ei rrecilem i<an ucieiukkes eiier ekskiuderes, hvis vecii<onrmendes opførsei strider
rrrod f*r**i*g,ens ordensreg,ler"

Såvel isagen om udelukkelse som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt
lnden bestyrelsen l'æffer sin afgørelse.

$-lled!*r:"rrn*å k*r: kræve sFørgcmlål*t cn: ekskiusisn æigj*rt p;* førstkc*u**Ådu
ordinære generalforsamling iGadstrup Motion og på GlFs generalforsamling.
(l^d-^-*Å1,^r ^* ^l--!-!,,-;^-^ ^l-^t å*+e-4^, ;p"* +*.at/i!r a".dr-r *å r^^^^-r^-i'[iØrgsrnaiet oi-fi eKSKiUsl0ii sKal opiages sUiIi sæiSKilr pUi-iKi pa UAg§OfGenen.

§ I Qrdinær §*fiera{fersamting
Gsneralfarsarr:{ingen er" foræning€fis øv€!"ste myndighed i aile anliggend*r. Srdinaer
generaiforsamling aflholces en gang årligt iførste kvartal inden GlFs
ge;':eralfcrser";rli*g {så ken uefklerede spøi'gsmå! ,\rrclsrca*n*es tit dette;'*øde}.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer
bestyrelsen *ar, invit*ret-

Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel med opslag på hjemmesiden
nn r rnn{r^!'lqr!!r!lrr!Fl eemi r-r6rrJ mati

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal væ:"e
ii:dsendt tii f*rnranden for bestyreisen senest 2 uger "rør gen*ralf*rsarælingens
afi:oldelse. lndkomne forslag udsencjes iil bestyrelsen og opslås på hjemmesiden
senest I dcge før" generelf,*r:saælinge*-

En rettidig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

Åile n:erilen:mer'har stemrneret, Ery kæn kui: siennmes ved pers*nXigt frerænrøde.
tsønr og unge kar:, fra de er fyidt i 5 år, stem;xe på generaiforsamlinger"r.

Stecrrc*r*tte* f*r medleæmer'*nder 15 år*døv.e*q af en fcrælderl'.ræ!' *.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion,
vedteegtsændringer og foreningens cphør.

Ejenk* steinmer tæile;" eitid meqi s*ffi gyidigit æfg:lvet steE:ri#ra.

Eer skai feretagee skrlftlig afstornr-ring, når bære et ri,re<å{e;'n ønsk*r det.



§ I *agsondem-- g+merasforsamE,ång.
Dagsorden fcr den ordinær'e generalforsarniing sk*l rnindst ornfatte følgende Funkt*r

i. Vaig af dirrgent og referenl
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3' For:elaeggelse af det. r:eviderede regnskah for det, fsriøhne år iil gadkendelse.4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværenoe åi tit

g*dkendeise
5" Behandling ar ir-rdkornne f*r*lag
6. Valg af

4 besiyreisesmedremmer på rige år og 3 besryrersesmediemmer på urige år
2 sunnieanter
2 revi-sor-er *g 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

Deilrælges en cirigent, der lkke er medlem af bestyrefsen og sorn besten:,irler
afstemningsmåden. Dog skal afsternningen os valg toregå sfriftligt, rr"* nun* *t
mediem ønsk*r det.

Bestyrelsesmedremmer værges for z år, revisorer og suppreanter for et år.
§uppieanter, der indiræder ien r,:algpei'iode, er på Åtg,ved fø;:atk*mne qrdjnære
generalforsamling.

§ GS Generatrf*rcamfången* §edelse
Generalforsamiingen vælger en dirigent, cier ikke må vaere mediem af bestyreisen.
Beslutninger træffes ved simpett stemmeflertal. Dog kræver eksklusion,
vedtægtsændringer og foreningens ophør kvalificeret majoritet - jf § g, § 16 og § 17.

Valgbare tii bestyrelsBn er medlernmer, der er fyfeit J5 år. Mindst B merjtcmmer skat
dog vaere fyidt 1s år, da forrnand, naestfarmar:d og kasseren skal være myndige.
Fravaerende valgbare medlemmer kan vaelges, når der foreligger skriftligt eller
mundtligt tilsegn olfi, at'vedkon:mende vil vælges til den fspeslåe*e pasi:

Personer, der vælges tii revieoi'er eg revis+rsupp[e*nter, s§tai *gså vær* fyådt 1g år.

Afstemningen skal, hvis biot et medtem f,:i"iånger det, foretages skr"ifttigt.

Der føres referat 6'vQr gel?eralfcrsamlingens h,esiutninger. fteferatet.gaelkendes ag
underskrives af dirigenten.

§'f f. trkstræcrdinae,r g*neraff*r*am$i*g
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaioes af bestyrelsen og skalindkaldes, når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fr.eræsætter ønske
herom. Henvendelsen skal indeholde begrundelse for den ekstraordinære
generæ if*rsaæ ling. GeneraFfcrsæn:linqæi'r skai afh*tdes indenfcr 1 rcåned eft er ejen
skrifif ige h enve rtcie fse.

Mødets ledelse, afstemning m.m. skal følge de samme bestemmelser som for den
or*i'nære, generalfor"semlin g.



§ 12 Bestyrelsen - valg
Bæstyrelsei: *r" =r*rsni*§errs dæglig* led*lse o§ {'epræs*nt*r*r den ! alle *a*ri:*Id.

Eestyrelsen ka* nedsætte nødvendige udvaig tii varetegeise af løbende eiier
anL-altctåand^ ^^^^.,^-s9 rr\Eåii,.dEå ti.dE LJHgdVE;i .

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen af
den erd!*ære g*cerelf*rsamiing. Sup4ileanter væåges f*r i år ad ga.r-'rgen lige,iedes

F* de* crdineere *ener*if*r*a*:ling. 3 h*s=tyrelaesrncelemrner er på valg på ullgc år,
rfiens 4 andre bestyrelsesmecjlemmer er på vaiE på lige år. Suppleanter, der
i,":dtræder i en 'reigperi+de, e;" på r"e!g i,ed føret!.;*ræne erdii:ære ge.ne;aifca"san:iing.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand. kasserer, sekretær og
ll r:s"d i sr æi'c å:* styre i ses rne.*ji e ra æc !'.

§ 13 Tegnlngsret
Foreningen tegnes ef formanden eiier et fieriai af bestyrelsens mediernmer.

Besty:'eleen -festsætte:' selv sin -r*rretn! ngscrd en. Bestyrelsen er kun
re*iutningsd-vgiig, nåi ræindst 4 æf dens n:ediem;:"rer, h+ribiandt farrr:andeii eiier
næqifnrrnanripn ar cii c.ion'c

l

DaEsorden udarbejdes og udsendes af formanden eller naestformanden til
bestyrelsen senest 4 dage før bestyrelsesmødet. Der tages referat af bestyrelsens
m#der. Ref*r*t*t fræ.de åbne *unkier *ftenti!E§,#r*§ på rljem:::esi*en.

Ved økonomiske ciispositioner over 2CI.000 kr. kræves underskrift af 4
L"^ ^+,,--*l^ ^^---- - J! * *ileS tyielSeSi';"1*ti t€Ifi iiiet .

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligete*es s.å<*i !ått*piageiser på *iere er# 3*G.å$C k;'. g*#kendes af ge*ei.ai-
åtrsær*åinge*.

Foreningens rnidier må rkke bruges r spekuriativi øjemed - herunder i<øb af aklier,
fremmed valuta mm. Midler kan dog anbringes i danske obligationer efter
besiyi*!sens gcdF errd+lse

Såfrernt et medler"ir af bestyreiseri gei"rtagne Eangs uciebi*ver fra de af besiyre{sen
fastsatte :'nØde;", kæn et flerte! ef bestyrelser heslutte at i:''rdkalCe en s*ppleant r

stedet.

E1 besty.sisesm+d!*r ieirærqentel*: i3165i'ng+n ! GIF

Generelie probiemoii{iinger, i ;"eiaiicn tii Roskiide Kommune, varetages ssm
, '..1^^naon, tattt a4 G!F',s for"r*and.uuu=i rPjJI-/ur ): ti u j L

§ 14 Regnskab
F *re r: i r: g* r"i s re g n *rk;abså r er ka I * n der* :"et

Bestyrelseri skai i nmeiig tici ir"ides: den srdifisere generaåfarsamiing afgive
drlftsregn.*kab fcr d*t fcregåend*.år" *g status.pr. 31. dee*r"nbef til revls+rerråe.



Driftsregnskab og status forefægges den ordinære ge*eralfors'ernling ti! godkcndelse'
og skalvære forsynet med revisorernes påtegning og underskrift"

Foreningens gcrlkendte regnskab og ctatus fareiægges til crier-rtering på GIF's
ordinære generalforsam lin g.

§ tS RevåsieE?
På deri srdlnaere generalforsamling 'vælges for et år ad gangen 2 revlsorer - jf. § 9.

Reviscrerne skaå hveri år inden den ordiirære generalforsamling gennemgå det
samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status
forsynes med en påtegn.ing. Revis*r:*rne har til enhver tjd adgiang til at efte,rse
regnskab og beholdninger.

§ t 6 Ved.taegt*æmdringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/5
stemmer for forslaget.

§ 17 Forenlng*ns ophør
Besltitning om fore*ingens ophør: kan kun .vedtages på *n i detie ø3emed *{æriigt
indka tdt ekstraordin ær gefi erafforsamling.

Tildenne beslutningsdygtighed kræve*, at m.indst halvdelen af forenlngens
stemmeberettigede medlemmer er til stede samt at mindst 415 af de afgivne
siemmer er for forslaget

Er flertattet her 4/5 for foreningens ophør, indkaides ti[ en ny ekstraorciinær
generalforsamling 4 til I uger efter den første generalforsamling, hvor 415

stem mefle rtai af gør spø rgsmå let.

't/ed farenlftgens c'phør og hvis der ikke oprettes eri ny foreni*g evl ved
*ammenlaegning, afgør g*rueratfersanttingen, hvprdan aktiverfr*at+niel kan anvendes
til almennyttigt idrætsarbejde i Roskilde Kommune.

Vedtægrterr.re blev første gsfig ge'skendt på cier"r stiftende generalforsamlimg dem 20.
april 2005. De er løbende ær"rdret^ senest på den ordinære generalforsarrrli*g den 6.
rnar*r ?{]??r r {vt tv. \i

{ \,rt-.,.("!=)

Dirigentn-Å^
L,'AIU


