
Nørre Ørslev Gymnastikforenings vedtægter 

§ 1 

Foreningens navn er Nørre Ørslev Gymnastikforening, foreningen er hjemhørende i Guldborgsund 
Kommune 

§ 2 

Foreningens formål  er, ved gymnastik, anden idræt og kulturelle aktiviteter at 

fremme fællesskabet og det frivillige foreningsarbejde gennem gode oplevelser, medlemmernes 
behov og ønsker. 

§ 3 

Som medlemmer optages såvel aktive som passive medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens 

formål. 

Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold taler derfor, nægte optagelse. Bestyrelsen kan udelukke et 

medlem, hvis medlemmet gennem sin adfærd skader foreningen. En sådan udelukkelse kan 

medlemmet anke og få behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. 

§ 4 

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, medlemskab er en forudsætning for at 

dyrke idræt i foreningen. 

§ 5 

Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Bestyrelsen er ansvarlig for budget og 

regnskab. Regnskabet skal revideres af 2 folkevalgte revisorer. 

§ 6 

Foreningens bestyrelse skal have 5 medlemmer og 2 suppleanter og vælges på den ordinære 

generalforsamling, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og øvrige poster 

efter behov. 

Foreningen kan vælge at tilknytte personer udenfor bestyrelsen til særlige opgaver, herunder også 

varetagelse af regnskabet. 

Det er formand og kasserer som er tegningsberettiget. 

 

 

 



§ 7 

Den årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned og 

offentliggøres i dagspressen og på foreningens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage 

før. 

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om årets virke. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

6. Valg af revisorer. 

7. Eventuelt. 

Alle valg og emner afgøres ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der 2/3 flertal ved 

vedtægtsændringer af de fremmødte medlemmer. 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 20 medlemmer fremsætter ønske 

herom. 

Bestyrelsen skal da, senest 30 dage efter anmodning, indkalde til den ekstraordinære 

generalforsamling. Herefter gælder samme regler som ved den ordinære generalforsamling. 

§ 9 

Foreningens ophør: Beslutning om foreningens ophør skal ske på 2 efter hinanden 

generalforsamlinger og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Ved foreningens 

ophør tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål i Nørre Ørslev/Horreby-området efter 

generalforsamlingens beslutninger. 

------------------------------- 

Således vedtaget ved stiftende generalforsamling den 15. november 1951 og godkendt af 

foreningens første styrelse. Ændret senest ved ekstraordinær generalforsamling den 15.07.2022 
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