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En afdeling under AAIG

§ 1. Navn, tilhørsforhold & hjemsted
Stk. 1. Afdelingens navn er AAIG Disc Golf
Stk. 2. AAIG Disc Golf er en afdeling i Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening og
underlagt AAIG hovedforeningens vedtægter.
Stk. 3. AAIG Disc Golf er hjemmehørende i Aabenraa kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. AAIG Disc Golf er blevet stiftet for at give både unge og ældre en mulighed for at
komme ud i naturen og den friske luft, samt lære om spillet, blive bedre og for at udbrede
sporten.

§ 3. Medlemskab og kontingent
Stk. 1. Som aktivt medlem kan afdelingsbestyrelsen optage enhver, som tilslutter sig
afdelingens formål. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive
medlemmer er valgbare til bestyrelses- og udvalgsarbejde.
Stk. 2. Som æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne personer, som i særlig grad har
gjort sig fortjent hertil. Æresmedlemmer er fuldgyldige medlemmer af foreningen og er
kontingentfrie.
Stk. 3. Eksklusion af et medlem kan, når særlige forhold giver anledning hertil, besluttes af
Hovedforeningen for AAIG eventuelt efter indstilling af afdelingsbestyrelsen.
Vedkommende medlem kan forlange eksklusionsspørgsmål prøvet på førstkommende
generalforsamling.
Stk. 4. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til et medlem af
afdelingsbestyrelsen.
Stk. 5. Indmeldelsen er bindende for resten af kalenderåret, dog er der en prøvetid på 14
dage.
Stk. 6. Kontingentet fastsættes på det ordinære afdelingsmøde. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 7. Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Er et medlem i
restance herudover og er der afgivet to forgæves påkrav, kan medlemskabet slettes
administrativt.
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§ 4. Ordinært afdelingsmøde
stk. 1. Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinært afdelingsmøde afholdes inden 5. april, og medlemmerne indkaldes med 3
ugers varsel.
Stk. 3. Adgang til afdelingsmødet har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen
måtte indbyde. Stemmeret har kun aktive medlemmer over 15 år som ikke har
kontingentrestance.
Stk. 4. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5. Forslag fra medlemmerne skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden senest 14
dage før afdelingsmødet. Indkomne forslag rundsendes til medlemmerne.
Stk. 6. Et rettidigt indvarslet afdelingsmøde er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal.
Stk. 7. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver ændringer i
forretningsordenen samt opløsning kvalificeret majoritet jf. § 9 og §10.
Stk. 8. Dagsordenen for det ordinære afdelingsmøde skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent & referent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år i den form, som det er fremsendt til
AAIG’s revisor, til godkendelse
4. Forelæggelse af afdelingsbestyrelsens budgetforslag til orientering
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af personer til afdelingsbestyrelsen, jf. § 6, stk. 3
8. Eventuelt

§ 5. Ekstraordinært afdelingsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes, når mindst halvdelen af
afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes senest 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

§ 6. Afdelingens daglige ledelse
Stk. 1. Afdelingsbestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle
forhold.
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Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen kan udpege enkeltpersoner, samt nedsætte udvalg og
arbejdsgrupper til at varetage løbende eller enkeltstående opgaver.
Stk. 3. 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
Stk. 4. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder
afdelingsudvalgets møder. Indkaldelse sker når formanden skønner det nødvendigt eller
når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I
sådanne tilfælde afholdes mødet senest 14 dage efter anmodningen er kommet til
formandens kendskab.
Stk. 5. Et udvalgsmøde er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af udvalget er til stede,
herunder formanden eller næstformanden.
Stk. 6. Afdelingsbestyrelsens beslutninger nedfældes i et mødereferat, der er tilgængelig
for afdelingsbestyrelsen. Opsummering af relevante emner publiceres på hjemmesiden
eller andre medlemsplatforme
Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen fastsætter herudover selv procedurer for afvikling af sine
opgaver.

§ 7. Regnskab & revision
Stk. 1. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2. AAIG’s revisor er revisor for AAIG Disc Golf.
Stk. 3. Kassereren afleverer årsregnskabet med driftsregnskab og status til AAIG’s revisor
inden den 25. januar.
Stk. 4. Årsregnskabet fremlægges på det ordinære afdelingsmøde til godkendelse i den
form, det er fremsendt til revisor.
Stk. 5. Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut i afdelingens navn. Heraf kan hæves
af kassereren samt de personer, som bestyrelsen giver fuldmagt hertil.

§ 8. Tegningsregler & hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i foreningen.
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Stk. 2. Ved økonomiske dispositioner ud over det budgetterede, kræves flertal i
afdelingsbestyrelsen.1
Stk. 3. Ved optagelse af lån, pantsætning og lignende tegnes foreningen af hele
afdelingsbestyrelsen.
Stk. 4. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler afdelingen.

§ 9. Ændring af forretningsorden
Stk. 1. Ændring af forretningsordenen kan ske på ordinært eller ekstraordinært
afdelingsmøde når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. Ændringen skal godkendes af AAIG’s Hovedforening.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Indstilling om afdelingens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt
indkaldt ekstraordinært afdelingsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at
mindst 2/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 2. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Opnås et sådant flertal på et afdelingsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt,
indkaldes til et nyt afdelingsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Stk. 3. Indstillingen sendes til godkendelse til AAIG’s hovedforening.

§ 11. Dateringer
Stiftende generalforsamling for AAIG Disc Golf (En afdeling under AAIG), Aabenraa 10-122018. Jakob Festersen (tlf.: 20869242 - e-mail: jafe0104@hotmail.com)
bestyrelsesformand, Michael Schwebs (tlf.: 41624182 - e-mail: schwebs1982@yahoo.dk)
næstformand, Allan Hallengren (tlf.:42306848 - e-mail: discgolf.allan@gmail.com)
kasserer, Kenneth Carlsen (tlf.: 26903642 – e-mail: kennethcarlsen12345@gmail.com)
sekretær, Nikolas Sjælland (tlf.: 26377452 – e-mail: nikolas.sjaelland@hotmail.com)
bestyrelsesmedlem.
Etablering af AAIG Disc Golf afdelingen blev forhåndsgodkendt som ny AAIG afdeling,
inden ordinær AAIG generalforsamling, på AAIG’s hovedbestyrelsesmøde den 11. dec.
2018. Endelig godkendelse af afdelingen fandt sted på AAIG’s generalforsamling 19.marts
2019.

1

Enhver der påtager sig en opgave, udfører denne efter bedste evne til gavn for klubben, og selv vurderer økonomisk rimelighed og
forsvarlighed i forhold til den pågældende opgave
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