
 

 

VEDTÆGTER 
FOR LØBEKLUBBEN 

GLAMSBJERG MOTION 
 

§ 1 
 
Navn, hjemsted mv. 

 
Foreningens navn er ”Glamsbjerg Motion”. 
 
Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 
 
Foreningen skal være tilknyttet DGI, Fyn og Dansk Atletikforbund. 
 
 

§ 2 
 

Formål: 
 
Foreningens formål er, ved frivilligt foreningsarbejde, at udvikle mennesker  gennem 
idræt (motionsløb). 
 
 

§ 3 
 
Medlemmer: 
 
Enhver, der kan tiltræde foreningens formålsparagraf, kan blive medlemmer af 
foreningen, aktivt eller passivt. 
 

Indmeldelse: 
 
Medlemskab gælder for den periode for hvilken medlemmet betaler kontingent til 
foreningen i kalenderår at regne. Nye medlemmer kan indtræde på et hvilket som helst 



 

 

tidspunkt i løbet af et kalenderår, og medlemskabet fornyes ved kontingentbetaling for 
det efterfølgende kalenderår. 
 

Udmeldelse 
 
Et medlem betragtes som udmeldt af foreningen, såfremt kontingent ikke er betalt 
indenfor den af bestyrelsen fastsatte frist.  
 
Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen i løbet af året, meddeles dette til 
bestyrelsen. Der ydes ikke refusion af forudbetalt kontingent. 
 

Eksklusion 
 
Et flertal af bestyrelsen kan tage beslutning om eksklusion af et medlem, når medlemmet 
har handlet mod foreningens vedtægter eller udvist en opførsel, der skader foreningens 
arbejde og/eller omdømme.  
 
 
 

§ 4 
 

Kontingent.  
 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 
 
Kontingent betales forud for et kalenderår. Betalingsfristen fastsættes af bestyrelsen. 
 
 

§ 5 
 

Bestyrelse og tegningsret: 
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. 
Valgbar til bestyrelsen er et medlem, der er fyldt 18 år senest ved generalforsamlingens 
afholdelse. Ud over bestyrelsesmedlemmer vælges 2 bestyrelses suppleanter, 1 revisor 
og 1 revisorsuppleant.  
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer 
på valg, i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer. (I første valgperiode efter foreningens 
stiftelse vælges 3 af bestyrelsesmedlemmerne således kun for 1 år). 
 
Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 
 



 

 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af generalforsamling, og senest 
1 uge derefter, med formand, sekretær og kasserer.  
 
Måtte et bestyrelsesmedlem udtræde udenfor valgperioden, og er det ikke muligt for 
suppleanterne at tiltræde bestyrelsesarbejdet, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere 
sig selv frem til den kommende generalforsamling således, at bestyrelsen altid består af 5 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen hæfter kun med foreningens formue. Det påhviler bestyrelsen ikke at 
foretage risikofyldte investeringer men alene, at føre en sædvanlig indlånskonto i 
pengeinstitut.  Foreningens kasserer og minimum 1 bestyrelsesmedlem skal have adgang 
til foreningens konto. 
 
Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til, på foreningens vegne,  at optage lån. 
 
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. 
 
 

§ 6 
 

Regnskab: 
 
Kassereren fører en kassebog og fremlægger regnskab for generalforsamlingen i 
revideret stand.  
 
Revisorer har ret til, i løbet af regnskabsåret, at kontrollere kassebog og regnskab. 
 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 1. januar – 31.december. 1. regnskabsår er 
dog fra foreningens stiftelse til 31.12.14. 
 
 

§ 7 
 
Generalforsamling: 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling afholdes 
hvert år i marts måned.  
 
Der indkaldes til generalforsamling senest 3 uger før afholdelse, ved meddelelse på mail 
til medlemmerne, på klubbens hjemmeside og ved opslag i klublokalet. 
 



 

 

Emner, der ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i 
hænde senet 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indgives skriftligt. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 
 
 
1.  Valg af dirigent, 
2.  Bestyrelsens beretning og planer for den kommende sæson, 
3.  Fremlæggelse, gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab samt 

 budget for det kommende regnskabsår, 
4.  Indkomne forslag, 
5.  Valg til bestyrelsen, jf. § 5, 
6.  Valg af suppleanter, jf. § 5, 
7.  Valg af revisor, jf. § 5. 
8.  Valg af revisorsuppleant, jf. § 5. 
9.  Eventuelt. 
 
Valgbar på generalforsamlingen er gyldigt medlem af foreningen, der er 
stemmeberettiget. 
 
Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personlig 
fuldmagt, dog maksimalt 1 fuldmagt pr. fremmødt  stemmeberettiget. Fuldmagter 
registreret forud for generalforsamlingen af foreningens bestyrelse. 
 
Afstemning sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg, eller ved 
fornyet stemmelighed lodtrækning. 
 
Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal ændres til skriftlig afstemning, når 1 af 
generalforsamlingens stemmeberettigede fremsætter ønske herom.  
 
Vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens ophør, jr. § 9, kræver minimum 2/3 
flertal af de afgivne stemmer. 
 

§ 8 
 

Ekstraordinær generalforsamling: 
 
Hvis et flertal af bestyrelsen eller minimum 10 af foreningens medlemmer ønsker det, 
skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, senest 8 uger efter, at ønsket  
skriftligt er fremsat overfor bestyrelsen.  Indkaldelse sker på samme måde som ved 
ordinær generalforsamling.  
 
 
 
 



 

 

§ 9 
 
Foreningens ophør: 
 
Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan alene ske efter afholdelse af 2  
generalforsamlinger, afholdt med minimum 2 ugers og  maksimum 8 ugers mellemrum. 
Beslutning om nedlæggelse af foreningen kræver minimum 2/3 stemmeflertal på begge 
generalforsamlinger. 
 
Ophører foreningen skal foreningens eventuelle midler og værdier overgå til en anden 
forening i Assens Kommune, der har almennyttigt formål.  Den ophørende 
generalforsamling kan træffe beslutning om, hvilken forening i Assens Kommune, der 
skal modtage midlerne, når foreningen har samme formålsparagraf som Glamsbjerg 
Motion. 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling: 
 
Glamsbjerg, den 2. april 2014 
Bestyrelsen for Glamsbjerg Motion: 
 
 
Underskrevet af: 
  
Hans Erik Schmidt Hansen  Nicky Krogsøe 
 
Ulla Dorthe Engholm Vest  Ivan Bentsen  
 
Elin Bjerg Pedersen 
 
 
Revideret § 7, efter generalforsamlingsbeslutning den 22. marts 2017. 
 
 
Hans Erik Schmidt Hansen  Nicky Krogsøe 
 
Lise Blåbjerg   Grethe Bonne 
 
Elin Bjerg Pedersen 
 
 
 


