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VEDTÆGTER FOR 

GYMNASTIKFORENINGEN ODK Nord 

 

§1 Navn 

Foreningens navn er ”Gymnastikforeningen ODK Nord”, med hjemsted i Københavns Kommune. 

 

§2 Tilhørsforhold 

Foreningen er tilsluttet DGI-Storkøbenhavn (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). Derudover kan 

foreningen være tilsluttet organisationer af sportslig og anden karakter.  

 

§3 Formål 

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne gymnastik og anden sportslig aktivitet. Samt andre aktiviteter 

af kammeratskabsfremmende karakter. 

 

§4 Medlemsforhold 

stk. 1 

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der interesserer sig for foreningen, og som ønsker at deltage på 

et af foreningens hold. Aktive medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling og arrangementer og 

får medlemsbladet tilsendt. 

 

Bestyrelsens ændringsforslag til §4 stk. 1: I stedet for ’medlemsbladet’ skal der stå ’nyhedsbrev’: 

 

stk. 1 

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der interesserer sig for foreningen, og som ønsker at deltage på 

et af foreningens hold. Aktive medlemmer har adgang til foreningens generalforsamling og arrangementer og 

får nyhedsbrev tilsendt. 

 

stk. 2 

Som passivt medlem kan optages enhver, der ytrer ønske herom. Passive medlemmer har adgang til 

foreningens generalforsamling og arrangementer, og får medlemsbladet tilsendt. 

 

Bestyrelsens ændringsforslag til §4, stk. 2: I stedet for ’medlemsbladet’ skal der stå ’nyhedsbrev’: 

 

stk. 2 

Som passivt medlem kan optages enhver, der ytrer ønske herom. Passive medlemmer har adgang til 

foreningens generalforsamling og arrangementer, og får nyhedsbrev tilsendt. 

 

stk. 3 

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og er gældende fra indmeldelsestidspunktet til 2. oktober 

efterfølgende år, eller indtil udmeldelse sker efter de i § 4 stk. 4 fastsatte regler. 

Bestyrelsen kan fastsætte regler for, hvor længe et medlem kan deltage i træningen inden indmeldelse. 

 

stk. 4 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst én måneds varsel. Tilbagebetaling af forskudsvis 

indbetalt medlemskontingent kan kun ske, såfremt udmeldelse skyldes sygdom eller bortrejse fra 

Storkøbenhavn. Bestyrelsen kan dog kompensere fra ovennævnte. 

Hele det indbetalte kontingentbeløb kan ikke udbetales, idet beløbet svarende til passivt medlemskontingent 

betragtes som administrationsomkostninger. Bestyrelsen kan vælge at tilbagebetale hele kontingentbeløbet 

indenfor en prøvetid på maksimalt to annoncerede træninger eller ved helt særlige forhold. 

stk. 5 
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a) Medlemmer af foreningen har ret til gratis medlemskab af Gymnastikforeningen ODK, 

hjemmehørende på Frederiksberg, så længe denne forenings vedtægter gør dette muligt. 

b) Ligeledes gives medlemmer af Gymnastikforeningen ODK, hjemmehørende på Frederiksberg, ret til 

gratis medlemskab af Gymnastikforeningen ODK Nord, så længe gratis medlemskab er gensidigt, jf. 

litra a. 

 

stk. 6 

Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter eller ved sin opførsel eller ved sit medlemskab skader 

foreningens omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes. Vedkommende har dog ret til skriftligt at forlange sin 

udelukkelse behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved udelukkelse (eksklusion) af et 

medlem skal et flertal af bestyrelsen stemme herfor. Ved evt. behandling på en efterfølgende 

generalforsamling kan eksklusionen stadfæstes/forkastes af et flertal af de fremmødte. 

 

stk. 7 

Ved opgørelse af medlemstal til kommune, DGI, DIF og lignende, så medregnes ikke de ekstra medlemmer 

fra Gymnastikforeningen ODK. 

 

§5 Kontingent 

stk. 1 

Medlemskontingentets størrelse, for såvel aktive som passive, fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til 

foreningens samlede økonomi. Betalingsformen fastsættes ligeledes af bestyrelsen. 

 

stk. 2 

Medlemskontingent forfalder 1. oktober eller ved indmeldelse i foreningen. 

 

stk. 3 

Ved restance udover 1 måned slettes medlemmet af medlemslisten, og valgbarhed og adgang til foreningens 

generalforsamling bortfalder. Ligeledes udelukkes vedkommende fra træningen. 

 

§6 Generalforsamlingen 

stk. 1 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april. 

 

stk. 2 

Aktive og passive medlemmer over 15 år og en forælder per aktivt medlem under 15 år har stemmeret og er 

valgbare på generalforsamlingen. 

 

stk. 3 

Dagsorden. 

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

7. Eventuelt 

 

Bestyrelsens ændringsforslag til §6, stk. 3: Indsættelse af nyt punkt 4 i dagsorden: 

 

stk. 3 

Dagsorden. 

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
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2. Bestyrelsens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Honorering af bestyrelsen. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

8. Eventuelt 

 

stk. 4 

Dirigenten skal være uden for bestyrelsen, og vælges ved almindeligt stemmeflertal. 

 

stk. 5 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Derudover vælges 

1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen. Valg til bestyrelsen og suppleant er skriftlige og afgøres ved 

almindeligt stemmeflertal. 

1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen ved almindeligt flertal.  

 

stk. 6 

For at et forslag kan optages på generalforsamlingens dagsorden, skal det være formanden i hænde senest 3 

uger før generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på hjemmesiden fra 10 dage før og frem til 

generalforsamlingen. Dog skal vedtægtsændringer vedrørende opløsning af foreningen altid meddeles 

skriftligt til medlemmerne mindst 10 dage før generalforsamlingen. Ændringer i foreningens love kan kun 

finde sted, når forslag herom fremsættes på en generalforsamling, og mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer derfor. 

 

stk. 7 

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden 

og regnskab til alle medlemmer og offentliggørelse på foreningens officielle hjemmeside. Revideret regnskab 

fremlægges på generalforsamlingen. 

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling 

stk. 1 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/10 af foreningens 

medlemmer skriftligt stiller krav herom. 

 

stk. 2 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 1 måned efter modtagelsen af kravet. Indkaldelse sker 

skriftligt med 14 dages varsel.  

 

§8 Bestyrelsen 

stk. 1 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter 

generalforsamlingen. Bestyrelsens forretningsorden fastsættes på dette møde. Bestyrelsesmøder afholdes efter 

behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver. Bestyrelsen 

er ansvarlig for udgivelse af medlemsblad.  

 

Bestyrelsens ændringsforslag til §8, stk. 1: I stedet for ’medlemsblad’ skal der stå ’nyhedsbrev’: 

 

stk. 1 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter 

generalforsamlingen. Bestyrelsens forretningsorden fastsættes på dette møde. Bestyrelsesmøder afholdes efter 

behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er 
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formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver. Bestyrelsen 

er ansvarlig for udgivelse af nyhedsbrev.  

 

stk. 2 

Bestyrelsesmedlemmernes og bestyrelsessuppleanternes kontingent betales af foreningen. 

Bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med arbejdet dækkes af foreningen. 

 

Bestyrelsens forslag til §8: Tilføjelse af nyt stk. 3: 

 

Stk. 3 

Bestyrelsen (inkl. suppleanter) bliver honoreret for sit arbejde i ODK. Det er bestyrelsens eget ansvar at 

fremlægge et forslag til honorering på den årlige ordinære generalforsamling. Det er generalforsamlingen, 

som vedtager den endelige honorering.  

 

§9 Regnskab 

stk. 1 

Kassereren fører den daglige kasserapport og varetager foreningens ind- og udbetalinger. Bestyrelsen er 

overfor generalforsamlingen ansvarlig for foreningens økonomiske dispositioner. 

 

stk. 2 

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. 

 

stk. 3 

Bestyrelsen er berettiget til at antage honorarlønnet assistance til regnskabsføringen. 

 

stk. 4 

De på generalforsamlingen valgte revisorer skal på medlemmernes vegne konstatere om bogføringen er i 

overensstemmelse med regnskabsbilagene og konstatere beholdningens tilstedeværelse. Revisorerne kan 

endvidere foretage uanmeldt revision. 

 

stk. 5 

Såfremt gældende lovgivning kræver, at foreningens regnskab skal revideres af en ekstern revisor, skal den 

eksterne revisor være registreret eller statsautoriseret revisor. Den eksterne revisor udpeges af bestyrelsen. 

 

stk. 6 

Såfremt foreningens regnskab revideres af en ekstern revisor, overgår de på generalforsamlingen valgte 

revisorer til at være kritiske revisorer. 

 

§10 Tegningsret 

 

stk. 1 

Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden, i en forening med 1 medlem af 

bestyrelsen, under hensyntagen til bestyrelsens forretningsorden. 

 

stk. 2 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelsen af lån, tegnes foreningen af den samlede 

bestyrelse. 

 

stk. 3 

Foreningens bestyrelse kan meddele prokura. 

 

§11 Hæftelsesparagraf 

stk. 1 
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Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede 

forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. 

 

stk. 2  

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over 

kontingentforpligtigelsen. 

 

stk. 3 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

§12 Opløsning 

stk. 1 

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at forslag herom har været på dagsordenen ved 2 på 

hinanden følgende, med mindst 1 måneds mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved begge disse 

generalforsamlinger skal forslaget enslydende vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede 

medlemmer. 

 

stk. 2 

I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til et tilsvarende arbejde efter vedtagelse 

på sidst afholdte generalforsamling. 

 

Vedtaget på generalforsamling den 18. april 2015. 


