Vedtægter for BSG
§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Brøndby Strands Gymnastikforening, normalt forkortet til BSG.
Foreningen er stiftet den 9. januar 1962.
Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune.
§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, med
udgangs punktet i fælles idrætslige aktiviteter, at skabe samvær, trivsel og glæde der
tilgodeser medlemmernes behov og interesser.
BSG arbejder for at børn og unge i lokalområdet har mulighed for at deltage i
alderssvarende, udfordrende og sunde fritidsaktiviteter.
Foreningen er upolitisk.
§ 3 Medlemskab af organisationer
Stk.1.

BSG er tilsluttet

a.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Roskilde Amt samt
Dansk Gymnastikforbund (DGF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Svømme Region Øst (SRØ) samt Dansk Svømme- og
Livredningsforbund (DSLF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

b.

Stk.2.

BSG er underkastet disse organisationers vedtægter.

§ 4 Medlemmer
Stk.1.
Stk.2.
a.

Stk.3.
Stk.4.
Stk.5.

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der vedkender sig
foreningens formål og vedtægter.
Man er optaget som medlem når kontingentet er indbetalt til foreningen.
Bestyrelses-, udvalgsmedlemmer og trænere er fritaget for kontingent.
disse grupper er fuldgyldige medlemmer af foreningen med stemmeret,
såfremt de er over 14 år.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem helt eller delvis, når den finder
grund hertil.
Passive medlemmer er medlemmer, der ikke deltager i foreningens
idrætsaktiviteter.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 5 Foreningens ledelse
Stk.1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en
kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er foreningens
daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk.2.

Bestyrelsen udpeger en næstformand af sin midte.

Stk.3.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således, at formand og 2
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og kasserer og 1
bestyrelsesmedlem i ulige år.

Stk.4.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår på skift hvert andet år.

Stk.5.

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne afgår
ligeledes på skift hvert andet år.

Stk.6.

Bestyrelsen udpeger af sin midte en repræsentant i gymnastikudvalget
og en repræsentant i svømmeudvalget og kontakter til de øvrige udvalg.

Stk.7.

Bestyrelsen kan udover de på generalforsamlingen valgte udvalg
nedsætte de udvalg, den i øvrigt finder nødvendige.

Stk.8.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

Stk.9.

Formand og kasserer skal være personlig myndige. Øvrige, der vælges
til bestyrelsen, skal være fyldt 18 år.

Stk.10.

Medlemmer på valg til bestyrelse eller udvalg skal være tilstede ved
generalforsamlingen. Der kan dog forevises fuldmagt. Udvalget kan
senere supplere sig selv med godkendelse fra bestyrelsen. Svømme- og
gymnastikudvalget bør sammensættes på en måde at trænere ikke
udgør majoritet.

§ 6 Generalforsamlinger
Stk.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i
dagspressen, via mail til foreningens medlemmer og via foreningens
hjemmeside med mindst en måneds varsel med henvisning til at
dagsorden kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk.3.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte.

Stk.4.

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af at alt
forfaldent kontingent er betalt.

Stk.5.

Generalforsamlingen kan ikke med gyldighed træffe afgørelse om sager,
der ikke er optaget på dagsordenen eller udsendt sammen med denne.

Stk.6.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal,
dog kræves ved lovændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer
herfor.

Stk.7.

Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, med
mindre nogen i forsamlingen forlanger skriftlig afstemning.

Stk.8.

Passive medlemmer er valgbare og har tale- og stemmeret på
generalforsamlingen.

Stk.9.

Medlemmer under 14 år har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
a. Forældre eller værge til barn/børn under 14 år kan varetage
barnets/børnenes interesser med 1 stemme på generalforsamlingen.

§ 7 Ordinære generalforsamlinger
Stk.1.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i november
måned.

Stk.2.

Det reviderede regnskab kan rekvireres sammen med dagsorden ved
henvendelse til bestyrelsen 2 uger inden generalforsamlingen afholdes.

Stk.3.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være
formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen afholdes.
Indkomne forslag kan rekvireres sammen med dagsorden ved
henvendelse til bestyrelsen 2 uger inden generalforsamlingen holdes.

Stk.4.

Dagsorden.
Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretninger
Fremlæggelse af regnskab og budget
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og revisorer i henhold til § 5
Nedsættelse af udvalg
Valg af fanebærer
Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1.

Stk.2.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af
bestyrelsen eller mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt,
indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er
fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær
generalforsamling jvf. § 6.
Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§ 9 Tegningsret
Stk.1.

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i
forening med kassereren. I tilfælde af kassererens fravær tegnes
foreningen af formanden i forening
med næstformanden.
Bestyrelsen kan dog bemyndige enkelte medlemmer til at skrive under
på klubbens vegne.
Stk.2.

Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 15.000,00
kræves hele bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal
altid godkendes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 Kontingent
Stk.1.

Foreningens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk.2.

Aktivitetsgebyr fastsættes af bestyrelsen og betales for hver enkelt
idrætsgren der deltages i.

Stk.3.

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer betaler ikke aktivitetsgebyr.

§ 11 Regnskab
Stk.1.

Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. Juli. Det reviderede
driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne,
forelægges den ordinære generalforsamling.

Stk.2.

Revisorerne skal gennemgå alle udgiftsposter herunder betalinger til
offentlige myndigheder og herunder påse, at udgifterne er betalt rettidigt
og i.h.t. tegningsretten. Stk.3. Revisorerne skal gennemgå om
opkrævede kontingenter mv. er indbetalt og om mulige tilskud
er søgt korrekt.

Stk.4.

Revisorerne skal mindst 1 gang årligt ved uanmeldt kasseeftersyn sikre
sig, at kassereropgaverne varetages korrekt.

§ 12 Støtteforening
Stk.1.

Såfremt der oprettes støtteforening for BSG, en enkelt idrætsgren eller
et enkelt hold, skal disse foreninger og deres formål godkendes af
BSG´s bestyrelse, og de skal erklære at ville overholde BSG´s
vedtægter.

Stk.2.

En støtteforening er økonomisk suveræn, hvoraf følger, at BSG intet
ansvar har for støtteforeningens økonomiske dispositioner.

Stk.3.

Støtteforeningsmedlemmer har som sådan ikke adgang til BSG´s
generalforsamling.

§ 13 Sponsorer
Stk.1.

For yderligere økonomisk støtte til foreningens idrætsafdelinger kan der
indgås aftale om sponsorstøtte:

a. I form af kontant beløb
b. I form af reklame på træningstøj, programmer etc.
c. I form af reklamer ved arrangementer
Stk.2.

Foreningen og sponsorerne skal respektere de under § 3 tilsluttede
organisationers bestemmelser om reklame og den enkelte idrætudøvers
personlige ret til at nægte at bære reklamer.

Stk.3.

Enhver aftale om sponsorstøtte skal godkendes af bestyrelsen.

§ 14 Foreningens opløsning
Stk.1.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i samme
øjemed lovlig indvarslet generalforsamling og kun såfremt mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

Stk.2.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der afholdes en ny
inden 1 måned og på denne træffes beslutningen ved afstemning uden
hensyn til de fremmødtes antal.

Stk.3.

Beslutning om foreningens opløsning kræver en majoritet på mindst 4/5
af de tilstedeværende medlemmer.

Stk.4.

Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening
inden for relativ kort tid evt. ved sammenlægning med anden forening
overgår foreningens midler, når alt er opgjort til Brøndby Kommune, der
sørger for fordeling mellem de almennyttige idrætsarbejer i kommunen.

Stk.5.

Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afvikling af formue
m.m. er effektueret.
Vedtægterne er revideret 27. november 2008 i forbindelse med den
ordinære generalforsamling.
Vedtægterne er sidst revideret 25. november 2009 i forbindelse med
den ordinære generalforsamling.
V edtægterne er sidst revideret 8. Juli 2010 i forbindelse med
ekstraordinær generalforsamling.
Vedtægterne er sidst revideret 25. november 2010 i forbindelse med
den ordinære generalforsamling.
Vedtægter sidste revideret den 23. November 2011 i forbindelse med
ordinær generalforsamling.

