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§ 1. Gymnastikafdelingen: 
Afdelingens navn er Egevoldens Idræts Clubs gymnastikafdeling, stiftet den 01.10.1973, hjemsted 
er Hvidovre kommune 
 
Afdelingen er tilknyttet og forpligtet i relation til love og vedtægter overfor: 
 

- EIC - Egevoldens Idræts Clubs Hovedforening, 
- FIH - Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Hvidovre, 
- DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - Storkøbenhavn, 
- DIF - Danmarks Idræts-Forbund og 
- DGF - Dansk Gymnastik Forbund. 

 
§ 2. Formål: 
Foreningens formål er at skabe gode rammer for gymnastik og motion for alle. Sundhed, trivsel, 
hygge og fællesskab er nøgleordene for foreningens virke. 
 
§ 3. Generalforsamling: 
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. 
 
Indvarsling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i glasskab i halanlægget samt på 
gymnastikafdelingens hjemmeside. 
 
Alle medlemmer, der er 16 år eller derover og forældre til gymnaster under 16 år har adgang til 
generalforsamlingen. Foreningens instruktører har ligeledes adgang til generalforsamlingen. 
 
Regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Interesserede medlemmer kan få en kopi af 
regnskabet ved henvendelse til kassereren. 
 
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
 
1.     Valg af dirigent 
2.     Beretning 
3.  A. Regnskab  
     B. Budget 
4.     Indkomne forslag 
5.     Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 
6.     Valg af revisor og revisorsuppleant 
7.     Eventuelt. 
 
§ 4. Regnskab: 
 
Regnskabsåret går fra den 01. januar til den 31. december. 



 

 

§ 5. Valg af bestyrelse: 
 
Alle personvalg skal være skriftlige ved blot 1 medlems forlangende. 
 
Stemmeberettigede er alle medlemmer på 16 år eller derover, der har gyldigt medlemskab. 
Forældre til gymnaster under 16 år har stemmeret, én forælder pr. barn kan stemme.  
 
Valgbare til bestyrelsen er foreningens medlemmer, som er fyldt 18 år.  
 
Foreningens instruktører har ikke stemmeret, medmindre de også er medlemmer i foreningen. 
 
Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal, ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne 
stemmer. 
 
§ 6. Bestyrelse: 
 
Bestyrelsen består af: 
 
Formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. 
 

 Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 
 Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
 1 suppleant vælges hvert år. 

 
Herudover vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 
 
§ 7. Tegningsret: 
 
I økonomiske anliggender er det kassereren og formanden, som tegner foreningen. 
Udgifter, der overstiger kr. 45.000,00, skal dog påtegnes af både kasserer og 
formand. 
 
Investeringer, som overstiger kr. 90.000,00, skal være påtegnet af hele bestyrelsen, og fremgå af 
et bestyrelsesreferat. 
 
Formanden tegner foreningen i øvrige sager. 
 
§ 8. Kontingent: 
 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 sæson ad gangen. 
 



 

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25% af 
de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse af 
dagsorden. 
 
Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter den ekstraordinære generalforsamling er krævet. 
 
Indkaldelsen skal angive dagsorden, og kun det på dagsordenen værende kan behandles. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig som den ordinære. 
 
§ 10. Opløsning: 
 
Afdelingen kan kun opløses, når det vedtages på 2 lovligt indvarslede ekstraordinære 
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 3/4 af de 
fremmødte stemmer herfor. I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder afdelingens midler og 
rekvisitter Egevoldens Idræts Clubs hovedforening. 
 
Vedtaget den 01.03.1984 
Ændret på generalforsamling den 02.03.1987 
Ændret på generalforsamling den 07.03.1988 
Ændret på generalforsamling den 13.03.1989 
Ændret på generalforsamling den 16.03.1992 
Ændret på generalforsamling den 16.03.1993 
Ændret på generalforsamling den 13.03.1996 
Ændret på generalforsamling den 08.03.1999 
Ændret på generalforsamling den 13.03.2001 
Ændret på generalforsamling den 16.03.2005 
Ændret på generalforsamling den 13.03.2007 
Ændret på generalforsamling den 17.03.2008 
Ændret på generalforsamling den 23.03.2010 
Ændret på generalforsamling den 23.03.2011 
Ændret på generalforsamling den 22.03.2017 
Ændret på generalforsamling den 21.03.2023 
 
 


