Vedtægter
for

Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening

AAIG

§ 1.
Foreningens navn er Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening (AAIG). Foreningen er dannet ved en
sammenslutning af Aabenraa Gymnastikforening, stiftet 18.10.1922, og Aabenraa Statsskoles
Idrætsforening, stiftet 27.8.1941.
§ 2.
Foreningens formål er at dyrke følgende idrætsgrene: gymnastik, atletik - triatlon - motion,
orienteringsløb, volleyball og petanque og derigennem fremme sundhed og godt kammeratskab.
Andre idrætsgrene kan med generalforsamlingens godkendelse inddrages i foreningen.
Bestyrelsen træffer beslutning om gennem hvilke specialforbund, foreningen tilsluttes Danmarks
Idræts Forbund.
§ 3.
Som medlem kan den pågældende afdelingsbestyrelse optage enhver, som tilslutter sig foreningens
formål.
Som æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne personer, som i særlig grad har gjort sig fortjent hertil.
Æresmedlemmer er fuldgyldige medlemmer af foreningen og er kontingentfrie.
§ 4.
Udmeldelse skal ske efter afdelingsbestyrelsens bestemmelser. Kontingent betales indtil udgangen af
den måned, udmeldelse finder sted. Nyoptagelse kan ikke finde sted, med mindre evt. skyldige beløb
er betalt.
§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der repræsenterer og tegner foreningen i alle forhold. Fuldmagter og
økonomiske dispositioner kræver for at være gyldige, underskrift af formand eller næstformand og
kasserer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af formand, næstformand, sekretær og
kasserer samt afdelingernes formænd. De fire førstnævnte vælges for to år ad gangen og afgår efter tur
således: formand og sekretær i ulige år, næstformand og kasserer i lige år.
I tilfælde af forfald kan bestyrelsen supplere sig selv, frem til førstkommende ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, samt træffer afgørelser i sager, som fremsendes af
afdelingsbestyrelserne.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formanden eller
næstformanden er til stede. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Bestyrelsen afholder minimum 3 – 4 bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen skal føre protokol over
generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for foreningen.
Afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingens årsmøde og består af minimum formand, næstformand,
sekretær og kasserer. Disse vælges for to år ad gangen og afgår efter tur således: formand og sekretær i
ulige år, næstformand og kasserer i lige år.
I tilfælde af forfald kan afdelingsbestyrelsen supplere sig selv, frem til førstkommende ordinære
årsmøde
Afdelingsbestyrelsen er kun beslutningsdygtigt, når mindst ½ delen af afdelingsbestyrelsens
medlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand.
Afdelingsformændene skal godkendes af generalforsamlingen.
Hverken bestyrelsens medlemmer eller andre medlemmer af foreningen hæfter for gæld stiftet af
foreningen.
§ 6.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren skal inden 25. januar sammen med
afdelingernes kassererer afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. dec. til revisorerne.
Foreningens regnskab med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse.
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Til revision vælges af den ordinære generalforsamling 2 personer for 1 år ad gangen. I tilfælde af
forfald kan bestyrelsen udpege revisorer.
§ 7.
På afdelingernes årsmøde vælges en afdelingsbestyrelse jvf § 5, og herudover kan der vælges
yderligere afdelingsbestyrelsesmedlemmer på det pågældende årsmøde jf. afdelingernes
forretningsordener.
Møde- og stemmeret har kun aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance.
Ledelsen af og ansvaret for det daglige arbejde påhviler den pågældende afdelingsbestyrelse.
Hver afdeling disponerer over egne midler og fører et selvstændigt regnskab som følger kalenderåret
og revideres i overensstemmelse med § 6.
Hver afdeling udarbejder en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen. Forretningsordenen
indeholder minimum oplysninger om afdelingsbestyrelsens sammensætning, økonomisk
dispositionsret for afdelingsbestyrelsen samt eventuelle udvalg, arbejdsgrupper m.m. og en dagsorden
for afdelingens årsmøde.
I tilfælde af, at en afdeling ophører med sin aktivitet/nedlægges forestår bestyrelsen afvikling af den
pågældende afdeling og afdelingens formue/aktiver tilfalder foreningen.
§ 8.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når et medlem ønsker det.
Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Møde- og stemmeret har kun aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance.
De på generalforsamlingen fremsatte forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal, såfremt de
fremlagte sager ikke henhører under § 11 og 12.
Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan den ikke behandles igen før nærmeste
generalforsamling.
§ 9.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5. april. Bekendtgørelse sker efter
bestyrelsens nærmere bestemmelse med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslagene skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside før generalforsamlingens afvikling.
Bestyrelsen kan til enhver tid på en generalforsamling fremsætte forslag til afstemning.
Inden eller senest i forbindelse med den ordinære generalforsamling afholder samtlige afdelinger
årsmøde, hvor der vælges afdelingsbestyrelse jvf § 7.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Formanden og afdelingsformændene aflægger beretning om foreningens stilling og virksomhed
i det forløbne år.
c. Forelæggelse af de reviderede driftsregnskaber samt statusopgørelser pr. 31. dec. til
godkendelse.
d. Indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelse
f. Godkendelse af afdelingsformænd. Såfremt generalforsamlingen ikke godkender en
afdelingsformand skal der inden 14 dage indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
g. Valg af revisorer.
h. Eventuelt.
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§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det. I så fald skal den afholdes
senest 1 måned efter, at opfordring hertil, ledsaget af den ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i
hænde.
§ 11.
Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/10 af foreningens medlemmer
giver møde og når mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås en
sådan majoritet på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage
med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis der på denne er ¾ af de
tilstedeværende stemmeberettigede som stemmer for forslaget , uanset hvor mange stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede, er forslaget vedtaget.
§ 12.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Vedkommende medlem kan forlange eksklusionsspørgsmål prøvet på førstkommende
generalforsamling.
§ 13.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens
medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse, at mindst 5/6 af de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås en sådan majoritet på en ikke beslutningsdygtig
generalforsamling, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes, hvis
5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget, uden hensyn til antallet af mødte
stemmeberettigede medlemmer.
På generalforsamlingen tages endvidere bestemmelse om foreningens ejendom, formue/aktiver samt
afvikling af forpligtelser. Her skal simpelt stemmeflertal være afgørende.
Foreningens ejendom, formue/aktiver skal tilfalde det frivillige kultur- og fritidsarbejde i Aabenraa
kommune.
Aabenraa, den 4. april 1995.
Olga Thomsen formand, Torben Laursen næstformand, Ellen Thygesen sekretær, Ove Andersen
kasserer, Helge Laursen fmd. for A-udvalg, Dorthe Krag fmd. for G-udvalg, Jon Mathiesen fmd.
for O-udvalg, Sten Scheller fmd. for V-udvalg
Aabenraa den 26. april 2005.
Anders Jørgensen formand, Torben Laursen næstformand, Lars Borst sekretær, Ove Andersen
kasserer, Helge Laursen fmd. for A-afd, Jytte Thomsen fmd. for G-afd, Jon Mathiesen fmd. for Oafd, Lars Svoger fmd. for V-afd, Birthe Boysen fmd. for petanque-afd.
Aabenraa den 21. februar 2009.
Allan Lotzkat formand, Lars Bo Hansen næstformand, Anne Marie Damgaard sekretær, Jes Chr.
Wilhelmsen kasserer, Helge Laursen fmd. for A-afd, Jytte Thomsen fmd. for G-sfd, Jon Mathiesen
fmd. for O-afd, Lars Svoger fmd. for V-afd, Birthe Boysen fmd. for petanque-afd.
Aabenraa den 22. april 2014
Allan Lotzkat formand, Lars Bo Hansen næstformand, Aviaaja Pregaard sekretær, Jes Chr.
Wilhelmsen kasserer, Jan Pharao fmd. atletik, tri og motion, Solveig Petersen fmd. for G-afd, Finn
Hove fmd. for O-afd, Lars Svoger fmd. for V-afd, Birthe Boysen fmd. for petanque-afd.
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