Vedtægter for Rødovre og Omegns Gymnastikforening
Stiftet 24. oktober 1924

Navn, hjemsted og bomærke
§ 1. Foreningens navn er Rødovre og Omegns Gymnastikforening. Hjemstedet er Rødovre Kommune.
Foreningens adresse skal være hos et medlem af bestyrelsen.
§ 2. Foreningens bomærke er et skjold med ’ROG’ i hvide bogstaver på rød bund.
Formål
§ 3. Foreningen skal virke for, at så mange som muligt, uanset fysiske, sociale eller andre
forudsætninger, gøres interesseret i og får mulighed for at dyrke gymnastik og beslægtede idrætter
under former, der kan sikre, at behovet for en sund og rekreativ udfoldelse dækkes på et plan, som
imødekommer den enkeltes evner og ambitioner.
Organisatoriske tilhørsforhold
§ 4. Foreningen skal være tilsluttet F.I.R. Derudover kan foreningen tilslutte sig organisationer, der
virker for at fremme gymnastikken i Danmark og/eller internationalt.
Medlemmers optagelse, udmeldelse og eksklusion
§ 5. Foreningen optager alle personer, der vil støtte foreningen, arbejde for dens formål og rette sig
efter dens vedtægter.
§ 6. Ved indmeldelse betales kontingent for sæsonen.
Stk. 2. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til foreningen.
Stk. 3. De nærmere regler for ind- og udmeldelse fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres i
foreningens program.
§ 7. Bestyrelsen har ret til at nægte at optage medlemmer, samt til at ekskludere medlemmer, der ikke
opfører sig i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt almindelig skik og brug. Ligeledes
har bestyrelsen mulighed for at udelukke medlemmer fra foreningens aktiviteter for en nærmere – af
bestyrelsen fastlagt – periode.
Stk. 2 Eksklusioner og midlertidige udelukkelser skal af bestyrelsen forelægges den førstkom-mende
ordinære generalforsamling. Forelæggelse for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning.
Støttemedlemmer

§ 8. Personer, der ønsker at støtte foreningen, men som ikke ønsker at deltage på et hold, kan optages
som støttemedlemmer.
Støttemedlemmer har samme medlemsrettigheder som aktive medlemmer.
Stk. 2 Aktive medlemmer, der ønsker at støtte foreningen yderligere, har mulighed for at tegne et
supplerende støttemedlemskab. Dette giver dog ikke dobbelte medlemsrettigheder.
Æresmedlemmer
§ 9. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Disse har samme medlemsrettigheder som aktive
medlemmer.
Fastlæggelse af kontingent
§ 10. Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent for én sæson ad gangen. Kontingentet forfalder
forud. Betalingstermin fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres i foreningens program. Ved for sen
indbetaling pålignes et administrationsgebyr.
Stk. 2 Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse af foreningen i løbet af sæsonen.
Stk. 3 Bestyrelsen kan helt eller delvis fritage et medlem, der indgiver motiveret ansøgning herom, for
betaling af kontingent i kortere eller længere perioder.
Stk. 4 Har et medlem ikke betalt kontingent senest 2 måneder efter forfaldsdagen, betragtes
medlemmet som udmeldt.
Generalforsamlingen
§ 11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver generalforsamling indkaldes med
14 dages varsel i et lokalt blad. Meddelelse om generalforsamlinger offentliggøres tillige internt i
foreningen.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til foreningens
adresse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun forslag, der er rettidigt indleverede,
behandles på generalforsamlingen. I sager, der ikke er ført på dagsordenen, kan der ikke træffes
bindende beslutninger.
Stk. 3 Dagsorden offentliggøres internt i foreningen 5 dage før generalforsamlingen.
§ 12. Stemmeret har personer, der er fyldt 14 år, og som er medlemmer af foreningen samt personer,
som opfylder betingelserne i stk. 2, og som ikke er midlertidigt udelukkede jf. § 7.
Stk. 2 Stemmeret for medlemmer, som ikke er fyldt 14 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i stk.
1, kan varetages af en person, der har myndighedsretten for det pågældende medlem.
Er en sådan person tillige selv medlem af foreningen, kan vedkommende dog ikke afgive mere end én
stemme i alt.
Stk. 3 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 4 Valgbare på generalforsamlingen er stemmeberettigede efter stk. 1 og 2, som er personlig
myndig og er til stede på generalforsamlingen, eller som har tilkendegivet, at de er villige til valg.
§ 13. Beslutninger på generalforsamlinger træffes på baggrund af almindeligt flertal blandt de afgivne
stemmer, med mindre noget andet er specificeret i disse vedtægter.
Stk. 2 Ved stemmelighed er et forslag ikke vedtaget og bortfalder derfor.
Stk. 3 Stk. 2 gælder ikke ved valg til bestyrelsen. Er der stemmelighed mellem flere kandidater,
afholdes der en ny afstemning mellem de, der har lige mange stemmer.
Stk. 4 Skriftlig afstemning skal finde sted, når bare ét stemmeberettiget medlem forlanger det.
Ordinær generalforsamling
§ 14. Ordinær generalforsamling afholdes så vidt muligt i februar måned og ikke senere end 15. marts.
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand / kasserer
6. Valg af halvdelen af den øvrige bestyrelse
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
§ 15. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
senest én måned efter, at mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt det med et
motiveret forslag til dagsorden. Af disse medlemmer skal mindst 15 være til stede på den
ekstraordinære generalforsamling, for at denne kan være beslutningsdygtig.
Stk. 2 Vedrørende indvarsling og udsendelse af dagsorden gælder samme regler som for den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen
§ 16. Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse på højst 7 medlemmer.
Stk. 2 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen ved særlig afstemning for to år ad gangen.
Formanden vælges i ulige år, kasserer vælges i lige år.
Stk. 3 Den øvrige bestyrelse vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg

hvert 2. år.
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 5 Ved indtrædende ledighed i løbet af en valgperiode, eller såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig
efter en generalforsamling kan bestyrelsen supplere sig selv. De således indtrådte er altid på valg ved
førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6 Generalforsamlingen kan bestemme, at der kan vælges suppleanter til bestyrelsen.
Stk. 7 Såfremt formand, kasserer eller andre bestyrelsesmedlemmer samtidig er lønnede
trænere/ledere i foreningen, er de inhabile ved afgørelser, der vedrører egen løn og ansættelsesforhold
i øvrigt, og skal forlade bestyrelsesmøder, hvor sådanne sager drøftes.
Stk. 8 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst tre dages varsel af formanden eller hvis et flertal i
bestyrelsen ønsker det.
Stk. 9 I formandens fravær fungerer næstformanden som formand.
Stk. 10 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Stk. 11 Eventuelle suppleanter kan efter bestyrelsens afgørelse, deltage i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.
Stk. 12 Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.
§ 17. Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden for så vidt angår fordeling af opgaverne blandt
bestyrelsens medlemmer.
§ 18. Bestyrelsen fastlægger kontingenter, antager trænere, udarbejder retningslinier for aflønning samt
fastsætter lønsatser.
Tegningsret
§ 19. Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens
fravær tegnes foreningen af næstformanden eller kassereren i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
Udvalg
§ 20. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Disse udvalg kan
etableres for kortere eller længere perioder, afhængig af opgavernes karakter.
Regnskab
§ 21. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Revision foretages af de valgte revisorer eller
disses suppleanter. Kassereren har ansvaret for, at der føres et medlems- og kontingentkartotek over

foreningens medlemmer.
Stk. 2 Foreningens midler henstår på konto i pengeinstitut.
Stk. 3 Kassereren skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afgive årsregnskab til revisor.
Stk. 4 Efter revision underskrives regnskabet af den samlede bestyrelse.
Vedtægtsændringer
§ 22. Vedtægtsændringer forelægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For at en
vedtægtsændring skal kunne træde i kraft, kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer jf. § 13.
Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.
Opløsning, navneændring, sammenlægning
§ 23. Foreningens opløsning eller ændring af dens navn kan kun ske på en ekstraordinær
generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Stk. 2 Kræver mindst 1/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, at foreningen fortsættes,
kan den ikke opløses.
Stk. 3 Samme generalforsamling bestemmer, hvordan en eventuel afvikling skal finde sted, dog skal
anvendelsen af en eventuel formue godkendes af F.I.R.
§ 24. Foreningens sammenlægning med en anden forening, hvad enten dette medfører navne-ændring
eller ikke, skal altid forelægges på en ordinær generalforsamling. Sammenlæg-ningen kan kun
gennemføres, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Stk. 2 Ved sammenlægning overføres foreningens formue til den nye forening uden forudgående
godkendelse i F.I.R.
§ 25. Alle afstemninger om foreningens opløsning eller sammenlægning skal altid ske skriftligt.
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