Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness.
Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.
Foreningen er en fusion mellem IFM gymnastik (grundlagt 05.11.1979) og IFM fitness
(grundlagt 17.09.2008) og grundlagt ved en stiftende generalforsamling den 08.01.2014.
Foreningens adresse er Marienhoffvej 13 C, 8550 Ryomgård eller formandens adresse.
§2
Forhold til hovedforeningen
IFM Gymnastik & Fitness er en afdeling med selvstændig bestyrelse, egne vedtægter og
egen økonomi, henhørende under Idrætsforeningen Midtdjurs, og som sådan underkaster
dennes love og vedtægter.
§3
Foreningens formål
IFM Gymnastik & Fitness afdelingens formål er at oparbejde og styrke interessen for
gymnastik og fitness. Dels ved at tilbyde forskellige former for træning og dels ved
deltagelse i stævner, samt give medlemmerne mulighed for kulturelt og kammeratligt
samvær med jævnaldrene, og her igennem styrke fællesskabet og den enkeltes sundhed
og trivsel.
§4
Forhold til idrætslige organisationer
IFM Gymnastik & Fitness er medlem af DGI, samt tilknyttet DIF i den udstrækning
medlemskab er nødvendigt for afdelingens deltagelse i arrangementer, og hermed
undergivet disse organisationers love og vedtægter.
§5
Foreningens ledelse
Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af en formand, en
næstformand, en kasserer, en sekretær samt et menigt medlem og vælges af den
ordinære generalforsamling iht. § 10B.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger på sit første møde efter den
ordinære generalforsamling en sekretær.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvor i blandt formanden
eller næstformanden er til stede.
Udtræder formanden af bestyrelsen, indtager næstformanden formandens plads, og
bestyrelsen vælger et bestyrelsesmedlem til næstformand, og så fremdeles.
I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.
Bestyrelsen kan ikke drages til personligt eller solidarisk økonomisk ansvar, med mindre
bestyrelsen har handlet i uoverensstemmelse med afdelingens vedtægter.
§6
Medlemmer
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der opfylder de betingelser, som er
gældende for de forskellige medlemskaber af IFM Gymnastik & Fitness.
Aktivt medlemskab medfører automatisk medlemskab af hovedforeningen.
Aktivt medlemskab giver adgang til deltagelse i de aktiviteter, som medlemsskabet
omhandler og stemmeret på generalforsamlingen, jf. § 10, samt deltagelse i
Hovedforeningens generalforsamling.

§7
Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen.
Kontingentændringer, der foretages i det aktuelle regnskabsår, skal godkendes af IFM’s
forretningsudvalg.
§8
Udmeldelse
Regler for udmeldelse af foreningen fastsættes af bestyrelsen under ansvar for
generalforsamling. Ydereligere på afdelingens hjemmeside.
§9
Eksklusion
Stk.1 Er et medlem i kontingentrestance udover 3 måneder og efter 2 rykkere, kan
bestyrelsen med simpelt flertal indstille eksklusion til forretningsudvalget, som herefter
kontakter medlemmet med henblik på eksklusion. Forretningsudvalget kan ved simpelt
flertal ekskludere medlemmet ved førstkommende forretningsudvalgsmøde, hvorefter
pågældende ikke kan være medlem af nogen specialafdeling i IFM.
Ny indmeldelse i en IFM afdeling kan kun ske, såfremt medlemmet forud har betalt sin
gæld til den berørte afdeling.
Stk. 2 Eksklusion kan endvidere ske, når særlige forhold taler herfor. Beslutningen herom
kræver, at en enig specialafdelings bestyrelse eller et flertal i hovedbestyrelsen har
indstillet vedkommende til eksklusion. Eksklusion skal derefter straks forelægges
forretningsudvalget, som ved almindeligt flertal kan bestemme om eksklusionen skal gøres
tidsbegrænset, og om eksklusionen skal gælde alle specialafdelinger. Den ekskluderede
kan kræve eksklusionen indbragt for forretningsudvalget, der vil behandle sagen på
førstkommende møde, dog uden opsættende virkning.
Der forholdes som anført i § 10 (vedr. forslag)

§ 10
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som vedtægterne foreskriver, den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen afholdes inden hovedafdelingens jf. hovedafdelingens vedtægter
herom.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse i lokalpressen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til vedtagelse fra såvel bestyrelse som fra menige medlemmer, skal offentliggøres
senest 1 uge før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset, på evt. hjemmeside, ligesom
de skal optages i deres helhed på dagsordenen.
Taleret har enhver med gyldigt medlemskab.
Stemmeret har enhver over 16 år med aktivt medlemskab. Desuden har forældrepar, som
ikke er medlemmer, men som har børn under 16 år med gyldigt medlemskab, taleret og
stemmeret med 1 stemme og de er samtidig valgbare.
Valgbare til bestyrelsen er kun personer, der har opnået myndighedsalderen. En ikke
tilstedeværende person kan kun indvælges, såfremt vedkommende skriftligt har givet
tilsagn om at ville modtage valg.
På generalforsamlingen kan kun forslag, som er rettidigt indleveret, sættes under en for
bestyrelsen bindende afstemning. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger under
punktet Eventuelt.
§ 10B
Dagsorden for ordinær generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelses beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Regnskabsberetning til godkendelse
4) Budgetforslag fremlægges
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand for 2 år (lige år)
7) Valg af næstformand for 2 år (ulige år)
8) Valg af kasserer for 2 år (lige år)
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år (1 i lige år, 1 i ulige år)
10) Valg af 1. suppleant til bestyrelsen for 1 år
11) Valg af 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år
12) Valg af revisor (1 i lige år, 1 i ulige år)
13) Valg af revisorsuppleant
14) Eventuelt

§ 10C
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Dirigenten leder forhandlingerne.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne
forskriver andet, jf. § 14 og § 16.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal den forgår skriftligt, såfremt mindst 5
stemmeberettigede medlemmer kræver dette, ligesom alle afstemninger om eksklusion
skal foregår skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger skal indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af
dirigenten.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse
skal finde sted, såfremt mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt begrunder et
krav herom til bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat
overfor bestyrelsen. Bekendtgørelse foretages som anfør i § 10, dog med angivelse af
dagorden.
§ 12
Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.
Afdelingen skal senest 1 uge før generalforsamlingen tilstille forretningsudvalget
driftsregnskab med tilhørende budgettal, status pr. seneste 31.12. samt budget for
indeværende regnskabsår.
Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen aflevere driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31.12. til revisorerne.
Driftsregnskab og status skal være forsynet med revisorernes påtegning inden
forelæggelsen på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen skal fremlægges budget for førstkommende regnskabsår.
Ved første bestyrelsesmøde efter 30.06. fremlægges driftsregnskab for årets første seks
måneder og status pr. 30.06. Skal sendes til IFM forretningsudvalg inden den 01.08.
§ 13
Revision
Afdelingen har 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling. De vælges for
2 år ad gangen og endvidere vælges en revisorsuppleant for 1 år.
Revisorerne har ret til enkeltvis eller sammen, når som helst, at efterse regnskab og
beholdninger.
Uregelmæssigheder skal umiddelbart indberettes til bestyrelsen.

§ 14
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling, når mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget. (jf. § 10)
§ 15
Ordensregler
Alle medlemmer er pligtige til at overholde de ordensregler, som hovedbestyrelsen og
afdelingen vedtager for idrætsanlæg og klubhus. Overtrædelse kan medføre bortvisning
eller karantæne. Grove overtrædelser kan medføre eksklusion, jf. § 9, samt eventuel
erstatningspligt. Grov uagtsomhed kan medføre erstatningspligt.
§ 16
Opløsning
Afdelingens opløsning kan kun finde sted på en til dette formål indkaldt generalforsamling.
Forslaget skal vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede.
Opløsning kan dog ikke finde sted, såfremt blot 25 medlemmer ønsker afdelingens
beståen og disse kan mønstre en bestyrelse.
Ved eventuel opløsning tilfalder afdelingens midler hovedafdelingen.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. januar 2014

_______________
Dirigent

__________________
Formand

