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Vedtægter 

 

§ 1. 

Foreningens navn er Højmark Gymnastikforening. Stiftet 1882. 

Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

§ 2. 

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den 

enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

 

§ 3. 

Foreningen er tilsluttet med gymnastik og idræt i DGI Vestjylland. 

I øvrigt kan foreningen være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til 

enhver tid siddende bestyrelse finder behov for. 

 

§ 4. 

Som aktive medlemmer optages voksne og børn, når de vedkender sig 

nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan enhver optages, som 

betaler den af bestyrelsen fastsatte foreningskontingent.  

Det er alle medlemmers pligt at hjælpe til i foreningens arbejde.  

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller 

et udvalgsmedlem. Bestyrelsen er berettiget til at nægte en person optagelse 

i foreningen. Udmeldelse sker automatisk ved udløb af kontingentperiode 

eller ved henvendelse til udvalgskasserer. Bestyrelsen kan udelukke et 

medlem, når der findes grund hertil. Det eller de udelukkede medlemmer 

kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære eller ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

§ 5. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar 

måned. Indvarsling sker ved annoncering i den lokale presse mindst 14 

dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til generalforsamlingen 

skal være formanden i hænde senest 10 dage før afholdelse. 
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Dagsorden skal indeholde følgende: 

 

1. Valg af 3 stemmetællere 

2. Valg af dirigent. 

3. Beretninger. 

4. Regnskab. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand, kasserer, sekretær, sponsorkoordinator, samt suppleant. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 

 

Alle valg, hvor der opstilles mere end en kandidat, skal være skriftlige og i 

øvrigt skriftlig afstemning på forlangende. 

Stemmeafgivning skal være personlig. Alle beslutninger, med undtagelse af 

afstemning om vedtægtsændringer, tages med almindelig flertal. 

Beslutning om vedtægtsændringer jf. §11. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte 

stemmeberettigede. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

§ 6. 

Kun fremmødte aktive foreningsmedlemmer der er fyldt 14 år og forældre 

til aktive medlemmer under 14 år, som ikke er i kontingentrestance, har 

stemmeret. Valgbare til bestyrelsen samt udvalg er aktive medlemmer, som 

er fyldt 18 år, forældre til aktive medlemmer under 18 år og personer med 

bopæl i foreningens nærområde, der er fyldt 18 år. 

 

§ 7. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af 

bestyrelsen eller 25 af medlemmerne stiller skriftlig motiveret krav herom 

med deres personlige underskrift. 

Generalforsamlingen skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den 

ordinære. 
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§ 8. 

Foreningen ledes af en bestyrelse.  

 

Et forretningsudvalg på 5 medlemmer, samt en fast udpeget person fra 

hvert aktivitetsudvalg.  

Forretningsudvalgsmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig 

periode.  

På ulige årstal afgår kassereren, kommunikation og sekretæren, og på lige 

årstal afgår formanden og sponsorkoordinatoren.  

For en 1-årig periode vælges en suppleant for forretningsudvalget.  

Endelig vælges for en 2-årig periode 1 revisor, og for en 1-årig periode 1 

revisorsuppleant.  

 

Med indførelse af elektronisk medlemsregistrering i 2011 følger 

organisationsændringer for bedst udnyttelse af ressourcer og dertilhørende 

synergieffekt.  

Dette betyder at 5 aktivitetsudvalg skæres ned til 2 (i parents angives 

tilstræbte medlemmer):  

 

Gymnastik og motion 

- Gymnastik (5 personer)  

- Motion (2- 3 personer)  

- Spinning (2- 3 personer) 

 

Boldspil  

- Håndbold (4 personer)  

- Badminton (2 – 3 personer)  

- Volleybold (andre boldspil) (1 – 2 personer)  

 

Som følge af en større sammenlægning af udvalg på tværs i Højmark By, 

udskilles HGF arrangementsudvalg til en samlet ”kulturkasse”, som 

varetager byens ikke sportslige aktiviteter.  
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Der findes et kassererudvalg, bestående af hovedkasserer og 3-4 yderligere 

medlemmer, som varetager hvert af ovenstående udvalg.  

 

Ydermere oprettes et kommunikationsudvalg (2 – 3 medlemmer) som bl.a. 

varetager PR på tværs af klubben, hjemmeside og anden 

kommunikationsmaterialer.  

 

Aktivitetsudvalgene konstituerer sig selv med formand, kasserer og 

sekretær på udvalgsmøder senest 4 uger efter generalforsamlingen. 

Udvalgsmøderne er skæringsdato for de nye udvalgs ikrafttræden.  

 

Valgene gælder for en 2-årig periode, dog er suppleanterne kun valgt for en 

1-årig periode.  

 

Aktivitetsudvalgene er bemyndiget til selv at træffe afgørelser vedrørende 

udvælgelse af instruktører / trænere / ledere mv. 

Kontrakter og lignende underskrives af udvalgsformand og et medlem af 

kassererudvalget (primær den ”tilknyttede kasserer”). 

 

Aktivitetsudvalgsformændene kan ikke vælges til forretningsudvalget, og 

forretningsudvalgsmedlemmer kan ikke vælges til aktivitetsudvalgene. 

Forretningsudvalgets medlemmer kan deltage i udvalgsmøderne uden 

stemmeret. 

 

§ 9. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Forretningsudvalget og 

aktivitetsudvalgene forelægger hvert år selvstændigt budget for Højmark 

Gymnastikforening og de enkelte udvalg til godkendelse i bestyrelsen, og 

aflægger overfor bestyrelsen regnskab ved årets slutning. 

Foreningen og aktiviteterne hæfter solidarisk for hinanden økonomisk. 

Foreningens kasserer er pligtig til at føre kassebog over foreningens 

indtægter og udgifter. 

 

 



Højmark Gymnastikforening af 1882  

 

 
 

 

Forretningsudvalgets og aktivitetsudvalgenes sekretær er pligtig til at føre 

protokol over møder / generalforsamlinger mv. ligesom billeder, udklip 

mv., skal samles i scrapbog. 

Fastsættelse af kontingenter godkendes i bestyrelsen ved budgetlægning. 

 

§ 10. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte 

foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen. Der 

indkaldes til bestyrelsesmøde så ofte formanden måtte skønne det 

nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer måtte kræve det. Bestyrelsen 

er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. 

 

§11. 

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og 

mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

 

§ 12. 

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede på 

2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum stemmer derfor. 

Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning, herunder 

tages i betragtning af foreningen er almennyttig, hvorfor aktiverne ikke må 

fordeles til enkeltpersoner, endsige mellem bestyrelsen og/eller medlemmer. 

Foreningen garanterer, at midlerne bliver i Højmark, og benyttes til 

projekter til gavn for sundhed og trivsel, som eksempelvis sund mad og 

motion for unge i Højmark Skole/Højmark by.   

 

Ved opløsning af foreningen, tilbagebetales foreningens eventuelle midler, 

der er tildelt foreningen som offentligt tilskud, til de retsmæssige 

bevilgende instanser. 

 

******* 
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Således vedtaget på generalforsamlingen i Højmark 2010-02-24 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Højmark 2011-02-28 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Højmark 2016-02-25 


