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§ 1 

 
Foreningens navn er Gjern Idræts-forening. 
Hjemsted er Gjern i Silkeborg Kommune. 
 

§ 2 
  
Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen for idrætslige aktiviteter, samt at styrke 
venskab og socialt samvær. 
 

§ 3 
 
A. 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling 
hvert år i februar måned. 
Generalforsamlingen indvarsles af formanden med mindst 2 ugers varsel i dagspressen. Forslag der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen. 
Stemmeret har alle fremmødte aktive og passive medlemmer som er fyldt 14 år. Forældre til børn 
under 14 år ar en stemme pr. familie. Valgbare er alle der er fyldt 18 år. 
 
B. Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. KORTE beretninger fra udvalgene. 
4. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 
5. Valg af bestyrelses-medlemmer. 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Valg af revisorsuppleanter. 
9.  Indkomne forslag. 
10.  Eventuelt. 

 
 



§ 4 
A. 
Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse, samt et antal udvalg til at varetage de aktuelle 
idrætsgrene. Antallet af udvalg bestemmes af bestyrelsen. 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 valgte personer; formand, næstformand, kasserer, 
sekretær, menigt medlem, samt 2 info-medlemmer. 
Alle vælges for en 2 årig periode, 3 personer i lige år og 4 personer i ulige år. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, inkl. 
formand eller næstformand. 
Bestyrelsen har til formål, at varetage de interesser, der er fælles for hele foreningen, samt at 
koordinere de forskellige udvalgs arbejde. 
Formanden, næstformanden og kassereren kan IKKE vælges ind i udvalgene for de forskellige 
idrætsgrene. 
 
B. 
De enkelte udvalg planlægger og udfører selv deres arbejde med ansvar overfor 
generalforsamlingen. 
Hvert udvalg lægger budget ud fra rammer, som er afstukne af bestyrelsen. 
De enkelte udvalgs regnskab går ind under kassereren, og føres under ét af denne. 
Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 personer, der vælges på et fællesmøde for personer med 
tilknytning til den respektive idrætsgren. 
Fællesmødet skal varsles og afholdes inden generalforsamlingen. 

 
§ 5 

 
Som aktivt medlem kan optages alle der anmoder derom. 
Passivt  medlemskab  opnås  ved  indmeldelse  i  støtteklubben  for  Gjern  IF,  ”Klubvennerne”. 
Bestyrelsen kan dog nægte at optage et medlem, hvis særlige forhold taler herfor. Bestyrelsen kan 
endvidere ekskludere et medlem, hvis særlige omstændigheder giver anledning hertil. 
Det ekskluderede medlem har ret til at få sin sag prøvet på general-forsamlingen. 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, der også bestemmer hvordan kontingentet skal opkræves. 
Ind- og udmeldelse foregår hos de respektive udvalgsformænd. 
 

§ 6 
 
Enhver lovlig indvarslet general-forsamling er beslutningsdygtig. Alle afgørelser træffes ved 
simpelt stemmeflertal. 
Afstemninger skal være skriftlige når blot én af de stemmeberettigede ønsker det. Alle personvalg 
er skriftlige. 
På generalforsamlingen kan KUN ske afstemning om de emner, der er sat på dagsordenen. 

§ 7 



 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes når mindst 2/5 stemme-berettigede 
medlemmer skriftligt stiller krav herom. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er 
fremsat overfor bestyrelsen, med ønske om det emne, der ønsket behandlet. 
Indvarsling som ved ordinær general-forsamling. 
 

 
§ 8 

 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel 
formanden som kassereren. 
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes foreningen 
efter forudgående fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen af formanden, 
næstformanden og kassereren i forening. 

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

§ 10 
 
Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½ af de 
stemmeberettigede er til stede, og hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, 
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte 
stemmeflertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
I tilfælde af opløsning skal foreningens formue anvendes til idrætslige formål. 
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