Vedtægter for
Bering Gymnastik og Teater
(BeringGT)
§1 Foreningens navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Bering Gymnastik og Teater (BeringGT).
Dens hjemsted er Århus kommune.

§2 Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er at samle egnens beboere til gymnastik, teater, idræt og forskellige
arrangementer, samt at fremme sammenholdet og fællesskabsfølelsen.

§3 Medlemskab
3.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen,
når kontingentet er betalt.
3.2 Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.
Medlemskontingentet samt eventuelt tilskud skal komme foreningens medlemmer til gode.
3.3 Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel
ekskludere vedkommende. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold
giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer har stemt for eksklusionen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at
eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§4 Generalforsamlingen
4.1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november måned og
bekendtgøres mindst 1 måned forinden på den for foreningen sædvanlige måde at bekendtgøre
sine sammenkomster.
4.3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsorden
og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.
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4.4 Stemmeret Alle medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Forældre til børn under 16 år
har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme. Stemmeret udøves ved
personligt fremmøde.
4.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt
18 år
4.6 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne.
4.7 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3
flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning,
hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
4.8 Dagsorden for den ordinære generalforsamlingens skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af den øvrige bestyrelse, jfr. vedtægtens punkt 6.3
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, jfr. vedtægtens punkt 6.4
8. Valg af 2 revisorer, jfr. vedtægtens punkt 7.4
9. Eventuelt

§5 Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til
betyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter , at
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
5.2 Om indkaldelsesmåde af dagsorden gældre bestemmelserne i vedtægtens punkt 4.2.

§6 Bestyrelsen
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.
6.2 Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
6.3 De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 3 hvert
år. I bestyrelsen skal der så vidt muligt være 3 kvinder og 3 mænd.
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6.4 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne
mellem sig på ny.
6.5 Instruktørerne kan med bestyrelsens tilladelse overvære bestyrelsesmøderne.
6.6 Bestyrelsen har ret til at supplere sig med medlemmer af foreningen, såfremt den finder det
nødvendigt.
6.7 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
6.8 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden er til stede.
6.9 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
6.10 Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for alle foreningens ejendele og for at foreningens
arbejde holdes i gang og foregår på rette måde samt at sørge for instruktører. Ved foreningens
sammenkomster skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer være til stede.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
6.11 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte
arbejdsgrupper efter behov.

§7 Regnskab/økonomi
7.1 Foreningens regnskabsår er fra 1/9 til 31/8.
7.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en
status. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende.
7.3 Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorernes påtegning.
7.4 På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer, jfr. vedtægtens
punkt 4.8, således at der vælges 1 hvert år.
7.5 Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse
at beholdningerne er til stede. Driftregnskab og status forsynes med en påtegning.
7.6 Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
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§8 Aftaleret
8.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til
at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte
bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele
bestyrelsen underskrive aftalen.
8.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
9.1 Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§10 Opløsning af foreningen
10.1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling,
der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til
stede.
10.2 På generalforsamlingen skal samtidg træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes
med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er
tilstrækkeligt.
10.3 I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til
almennyttige formål.

Side 4

