
Vedtægter for forening, stiftet ved Stiftende generalforsamling 
for Gram Sundhedscenters hold – og fitness medlemmer.  
 

§ 1. Navn og tilhørsforhold 
Foreningen er stiftet 23-01-2020 og hjemmehørende i Haderslev Kommune på adressen: Kongevej 35, 
6510 Gram. 

§ 2. Formål 

Foreningen har til formål at fremme, støtte og udvikle fysisk -, social - og mental sundhed ved 
folkeoplysende aktiviteter samt idræt, der dyrkes gennem holdundervisning og individuelt. 
Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme 
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende 
aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag. 

§ 2A Tilhørsforhold til andre organisationer 
Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI Sønderjylland og underlagt denne organisations regler og 
bestemmelser. 
Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et bestyrelsesanliggende, og bestyrelsen er 
bemyndiget til ind-og udmeldelse af andre organisationer. 
 

§ 3. Organisation 

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt 
medlemsbevis. 
Generalforsamlingen vælger: 
• En bestyrelse på 7 personer 
• 2 suppleanter for bestyrelsen 
• 2 revisorer 
• 1 suppleant for revisor 
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. I ulige år vælges 3 personer og i lige år 2 – 4 personer. 
Revisor og suppleanter er på valg hvert år. 
Desuden deltager den daglige leder i bestyrelsesmøderne. 

§ 4. Generalforsamlingen 

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen skriftligt med mindst 14 dages varsel.  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 

Stemmeberettiget er medlemmer over 15 år. Medlemmer under 15 år kan lade sig repræsentere af 
en   forælder. 

2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.  
4. Fastsættelse af kontingent 



5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før 
generalforsamlingen). 
6. Valg (Jf. § 3) 
7. Eventuelt 

§ 5. Foreningens bestyrelse 

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
Der føres referat over vedtagne beslutninger. 
Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer efter behov. 
Tegningsret og hæftelse: 
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning 
af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låne optagelse skal godkendes af 
generalforsamlingen.  
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på 
vegne af foreningen.  
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

§ 6. Medlemskab 

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål.  
Medlems- og kontingentstrukturen fastsættes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke lever op til foreningens formål. Medlemmet har ret 
til at blive hørt på kommende generalforsamling. 

§ 7. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. 
Indkaldelse sker, hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. 
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. 
Dagsorden skal motiveres. 

§ 9. Regnskab 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

§ 10. Opløsning  

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende 
ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to 
generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer 
er for beslutningen på begge generalforsamlinger.  
Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål 
foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.  



Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer 
til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.  

Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage, før afviklingen af formue mm er effektueret. 
 
Foreningen er stiftet den 23-01-2020 
 

 


