Vedtægter for Venø Gymnastik- og Idrætsforening.
§1
Foreningens navn er Venø Gymnastik- og Idrætsforening, som kan forkortes til Venø GIF. Foreningen er hjemmehørende på Venø.
§2
Foreningens formål er at udvikle fællesskabet på Venø på tværs af alle
aldersgrupper gennem idrætslige aktiviteter.
§3
Foreningen kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.
§4
Som medlem kan optages enhver der vil indordne sig under foreningens
vedtægter. Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.
§5
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer der modarbejder foreningen eller
dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.
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§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indvarsling
sker ved annoncering i Venøposten mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse/omgørelse af beslutninger vedr. aktivitetsgrupper.
4. Godkendelse af regnskab og budget.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingenter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer fyldt 16 år.
Minimum 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges på en fælles
generalforsamling. Alle vælges for 1 år ad gangen.
Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år.
Alle valg skal være skriftlige.
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§7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive medlemmer stiller motiveret krav herom.
Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.
§8
Mellem generalforsamlingerne ledes Venø GIF af en bestyrelse på min. 5
personer, der foruden formand og kasserer skal have så mange medlemmer, at der vil kunne udpeges en ansvarlig for hver aktivitetsgruppe.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer, som begge
skal være myndige, samt en ansvarlig for hver aktivitetsgruppe.
Bestyrelsesmedlemmerne, der er bindeled til foreningens medlemmer,
skal føre medlemslister og lave budget samt tage initiativ til/deltage i
praktiske gøremål omkring aktiviteternes udførelse. De er endvidere forpligtet til at orientere bestyrelsen om aktivitetsgruppernes forhold, ønsker og lign.
Der føres separat regnskab og medlemsregistrering for hver aktivitetsgruppe samt et samlet regnskab for hele foreningen.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre arbejdsopgaver inden for
foreningen.
Bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlægning af aktivitetsgrupper. På
næstfølgende generalforsamling forelægges sådanne beslutninger til
godkendelse eller omgørelse.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Ved pantsætning, garantistillelse eller økonomiske dispositioner over
5000 kr. tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
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§9
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.
§10
Ændring af vedtægterne kan vedtages på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.
§11
Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum,
stemmer derfor. Mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning til de i § 2 nævnte formål.
Godkendt på generalforsamlingen den 24. 9. 2002.

