
Vedtægter i Trabjerg GF 
 
§ 1. Foreningens navn er TRABJERG GYMNASTIKFORENING, som kan forkortes til 

TRABJERG GF. Foreningen er hjemmehørende i Holstebro kommune. Foreningen er 
stiftet den 2. november 1908. 

 
§ 2. Foreningens formål at være en forening for hele familien. Dette søges nået gennem 

deltagelse i idræt og andet kulturelt arbejde. Der drives den idræt eller anden 
aktivitet, som der måtte være stemning for blandt medlemmerne, for så vidt 
foreningens økonomi tillader det. 

 
§ 3. Stk 1. Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens 

formål og bestemmelser. Optagelse i foreningen sker ved deltagelse i en af 
foreningens aktiviteter og dermed betaling af kontingent. 

 Stk 2. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der vil modarbejde foreningen eller 
dens formål. Ligeledes kan bestyrelsen midlertidigt udelukke medlemmer, der er i 
restance med kontingent, indtil denne betales. Det eller de udelukkede medlemmer 
kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling. 

 
§ 4. Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  
Indkaldelse sker ved annoncering på byens hjemmeside/Facebook 10 dage før 
generalforsamlingen afholdes. Desuden ved annoncering i lokale borgerblade i den 
måned hvor generalforsamlingen afholdes. 

 Stk 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 Stk 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal 
fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 Stk 4. Ved generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over 
halvdelen af de afgivende gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i 
afgørelsen) Dog kræves til ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 flertal af 
de afgivende gyldige stemmer. 

 Stk 5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives 
af formanden og har dermed juridisk gyldighed. 

 
§ 5. Stk 1. Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 14 år, samt forældre til børn 

under 14 år, der betaler kontingent til foreningen. 
 Stk 2. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, som er fyldt 18 år, samt 

forældre, som har børn, der betaler kontingent til foreningen. For valg til udvalg 
gælder samme regler, dog kan der dispenseres for aldersgrænsen.  
Genvalg kan finde sted. Formanden og kassereren skal være fyldt 20 år. 

 
 
 
 
 



 
§ 6. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende: 

1 Velkomst og valg af dirigent og referent. 
2 Aflæggelse af årsberetning herunder også udvalgenes årsberetning. (De 

afleveres skriftlig eller på mail til referenten.) 
3 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 
4 Behandling af indkomne forslag. 

a. Årets Trabjerggenser 
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6 Valg af revisor og suppleant. 
7 Valg af medlemmer til udvalg. 
8 Eventuelt.  

 
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 

1/3 af de aktive skriftligt stiller motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er 
beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling. 

 
§ 8. Hvert år på generalforsamlingen kan der udnævnes en person til ”Årets 

Trabjerggenser”. Personen skal have ydet en frivillig og positiv indsats for 
foreningen. Der indsendes begrundet forslag til formanden senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Såfremt der er flere forslag, beslutter bestyrelsen, hvem der 
udnævnes. Bestyrelsen skal læse alle indstillinger op til generalforsamlingen. 

 
§ 9. Stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af min. 2 medlemmer (formand 

og kasserer) og 1 medlem fra hvert af de nedsatte udvalg. Alle valgt på 
generalforsamlingen for en 2-årig periode. 

 Stk 2. Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode, heraf afgår en hvert år, 
førstegang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges en revisorsupleant. 

 Stk 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
Formand og kasserer må ikke afgå samme år. 

 Stk 4. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren, dog ved 
vidtgående beslutninger og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 Stk 5. Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter. 
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen over vedtagne beslutninger. Protokollen 
godkendes af bestyrelsen ved næste møde og underskrives af mødelederen. 

 Stk 6. Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg, eller 
overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen. 
Bestyrelsen godkender kontingentet efter indstilling fra udvalgene. Kontingenterne 
opkræves via girokort. 

 Stk 7. Et udvalg skal bestå af mindst 3 max 5 medlemmer, som ved 
førstkommende generalforsamling vælges for en 2-årig periode. Første gang efter 
lodtrækning 1 eller 2 medlemmer for kun 1 år. Udvalgets opgave er at lede det 
praktiske arbejde ved aktiviteten. Udvalget fastsætter kontingent, som skal 
godkendes i bestyrelsen. Kassereren kan hjælpe udvalget med at lægge et budget, 
som også godkendes i bestyrelsen. Efter godkendelse er det tilladt at flytte beløb 



inden for budgettets rammer, større ændringer meddeles bestyrelsen. Ajourførte 
medlemslister skal løbende afleveres til kassereren, for opkrævning af kontingent. 

 Stk 8. Bestyrelsen indstiller til godkendelse på ordinær generalforsamling at et 
udvalg nedlægges, hvis der er manglende tilslutning til aktiviteten eller andre 
årsager taler herfor. 

 
§ 10. Stk 1. Den til foreningens oprettelse og daglige drift fornødne kapital tilvejebringes 

ved tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, fonde, organisationer 
og virksomheder. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende 
regler samt ved kontingent og tilskud eller gaver. 

 Stk 2. Foreningens midler opbevares på bankkonti. Foreningens kasserer har 
mulighed for at opbevare kr. 2000,00 i kontanter. 

 
§ 11. Stk 1. Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de for 

foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens 
respektive formue. 

 Stk 2. Foreningens medlemmer/ bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse 
over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 

 Stk 3. Foreningens medlemmer/bestyrelse har ikke krav på nogen del af 
foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 
§ 12. Stk 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Alle kontingentrestancer skal 

være betalt senest den 15. december. 
 Stk 2. Efter godkendelse af regnskabet af bestyrelsen, revideres regnskabet af de 

på generalforsamlingen valgte revisorer. 
 
§ 13. Stk 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det formål 

særligt indkaldt generalforsamling. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages 
med 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer 

 Stk 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om 
anvendelse af foreningens formue. Denne skal dog under alle omstændigheder 
anvendes til aktiviteter i lokalsamfundet. 

 Stk 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen 
er effektueret. 

 
  

Således vedtaget,  
   På Generalforsamlingen den, 28/5 2021 
 
   Bibi Mundbjerg 
 
   Dirigent. 
 
 


