Love for GfG Voel, stiftet den 26. Maj 1986
§ 1.
Foreningens navn er GfG Voel, med hjemsted i Voel.
§ 2.
Foreningens formål er at drive fodboldklub i Voel, primært for børn og unge, men i øvrigt for alle,
som ønsker kammeratligt samvær.
§ 3.
Som aktivt medlem kan optages enhver, som opfylder foreningens formål, jfr. § 2.
Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte arbejdet for foreningens formål.
§ 4.
Bestyrelsen administrerer foreningens midler og er pligtig til at varetage foreningens interesser til
opnåelse af det i § 2 nævnte formål.
Bestyrelsesarbejdet udføres i øvrigt i overensstemmelse med foreningens forretningsorden.
§ 5.
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen
med mindst 8 dages varsel ved annoncering i den lokale presse.
Ordinær generalforsamling afholdes i henhold til den i § 6 nævnte dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden senest
3 dage før generalforsamlingen. Dog kan bestyrelsen til enhver tid fremsætte forslag til
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil og/eller når
mindst ¼ af medlemmerne til formanden fremsætter skriftlig begæring derom, ledsaget forslag til
behandling. Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling – dog kun med 8 dages varsel.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningsanliggender. Til en
beslutningsvedtagelse på såvel ordinær som ekstra ordinær generalforsamling kræves almindeligt
stemmeflertal. Dog kræves til lovændringer at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.
Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre blot eet medlem ønsker skriftlig afstemning.
På generalforsamlingen kan et medlem lade sig repræsentere ved fuldmagt. Intet medlem kan
møde med mere end 1 fuldmagt.
Bestyrelsesmedlemmer og trænere er kontingentfrie medlemmer.
Stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre
til et medlem under 16 år.
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§ 6.
1. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde flg. pkt.:
1.1 Valg af dirigent.
1.2 Godkendelse af fuldmagter.
1.3 Formandens beretning.
1.4 Regnskab v/kasseren, herunder budgetfremlæggelse for det kommende år.
1.5 Kontingent fastsættelse v/kasseren.
1.6 Behandling af indkomne forslag.
1.7 Valg
a. 3 bestyrelsesmedlemmer, Alle vælges for 2 år af gangen.
b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år af gangen.
c. 1 revisor for 2 år af gangen.
d. 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen
1.8 Eventuelt
§ 7.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer, sekretær og 2 menige medlemmer. I tilfælde af stemmelighed i
bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen tegner over for 3. Mand foreningen og
er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er fremmødt.
§ 8.
Kassereren fører foreningens regnskaber, medlemsfortegnelse samt opkræver
medlemskontingent.
§ 9.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.
Foreningen kan kun opløses, så frem det besluttes på 2 hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger og mindst 2/3 af de fremmødte på den sidste ekstraordinære
generalforsamling stemmer for en opløsning. Ved opløsning tilfalder foreningens midler én af de
eksisterende foreninger i Voel.

Love for GfG Voel

Senest revideret juni 2009

Side 2

FORETNINGSORDEN FOR GfG VOEL.
1. Bestyrelsen afholder mindst 6 møder om året, yderligere efter behov.
2. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. I dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
3. Sekretæren fører referat fra hvert bestyrelsesmøde. Referatet godkendes som første punkt
på næste bestyrelsesmøde.

4. Investeringer, som har væsentlig indflydelse på foreningens økonomi, skal drøftes og
besluttes af hele bestyrelsen inden en evt. vedtagelse.
5. Hvert hold skal have eet bestyrelsesmedlem som kontaktperson. Det er
bestyrelsesmedlemmets opgave – specielt umiddelbart forud for hvert bestyrelsesmøde –
at kontakte ”sit” hold/”sin” træner og i øvrigt løbende holde sig orienteret om kurser /
stillinger / andet.
6. Bestyrelsen udpeger på første møde efter generalforsamlingen en kontaktperson til
følgende ”samarbejdspartnere”:
- DGI,
- DBU/JBU,
- Idrætssamvirke,
- Silkeborg kommune,
- Foreninger/klubber/råd i Voel,
- Pressen.
Således vedtaget på generalforsamlingen, foråret 2002.
Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling juni 2009.
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