Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF
§ 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold
Stk. 1:
Foreningens navn er Gødvad Gymnastik– og Idrætsforening – kendes også under navnet
Gødvad GIF, eller blot GIF.
Stk. 2:
Foreningen er stiftet 20. december 1932 ved et møde i Gødvad Forsamlingshus.
Stk. 3:
Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger via medlemskab af DGI
Midtjylland samt Danmarks Idrætsforbund via afdelingernes respektive specialforbund.
Endvidere er foreningen medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg.
§ 2. Formål
Stk. 1:
Foreningens formål er at motivere til aktiviteter i Gødvad GIF til gavn for borgere i
Silkeborg Kommune for at fremme idrætten, socialt samvær og fællesskaber samt
koordinere arbejdet mellem klubbens afdelinger og repræsentere disse udadtil.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1:
Hovedforeningens medlemmer består af Gødvad GIF’s selvstændige afdelinger. For tiden
er det Gødvad GIF Håndbold, Gødvad GIF Fodbold, Gødvad GIF Badminton samt
Gødvad GIF Gymnastik.
Stk. 2:
Medlemmerne er repræsenteret i bestyrelsen af de respektive formænd, eller dennes faste
stedfortræder.
Stk. 3:
Hvert medlem kan yderligere stille med maksimalt 5 stemmeberettigede repræsentanter til
foreningens repræsentantskabsmøde og skal mindst tilmelde 3 repræsentanter.
Stk. 4:
Et medlemskab ophører ved afdelingens opløsning.
Stk. 5:
Et nyt medlem (afdeling) kan optages på repræsentantskabsmødet, hvis 2/3 af de
stemmeberettigede fremmødte stemmer for det. Med vedtagelsen ændres vedtægterne
automatisk, således at det nye medlems navn kan indføres i paragraf 3 stk. A.
§ 4. Kontingent
Stk. 1:
Det årlige kontingent, som afdelingerne skal betale til hovedforeningen, fastsættes én
gang årligt af repræsentantskabet.
§ 5. Repræsentantskabsmøde
Stk. 1:
Repræsentantskabsmødet er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2:
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 3:
Repræsentantskabsmødet indkaldes med 14 dages varsel og skal bekendtgøres på
foreningens hjemmeside samt ved annoncering i et lokalt medie.
Stk. 4:
Stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet er afdelingernes formænd,
bestyrelsesmedlemmer og afdelingernes øvrige repræsentanter – se §3 stk. 3.
Stk. 5:
Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, bortset fra optagelse af nye medlemmer og
vedtægtsændringer.
Stk. 6:
Et hvert medlem af de enkelte afdelinger af Gødvad GIF har møde- og taleret på
repræsentantskabsmødet.
Stk. 7:
Foreningens formand, kasserer og sekretær vælges for 2 år. Formand og sekretær vælges
på ulige årstal. Kasserer vælges på lige årstal.
Stk. 8:
Der vælges desuden en suppleant/suppleanter, der kan inddrages i det daglige arbejde.
Vælges for et år.
Stk. 9:
Dagsorden for repræsentantskabsmødet:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formanden
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag til foreningens virke for det kommende år
5. Budget, herunder vedtagelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand (ulige årstal), sekretær (ulige årstal) og kasserer (lige årstal)
8. Valg af en suppleant
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt.
Stk. 10:
Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være
formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
Stk. 11:
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
tillige finde sted, når en af afdelingerne skriftlig anmoder herom. I sådanne tilfælde skal
repræsentantskabsmødet afholdes senest fire uger, efter anmodningen er bekendtgjort
overfor formanden.
§ 6. Foreningens ledelse
Stk. 1:
Gødvad GIF’s Hovedforening ledes af en hovedbestyrelse bestående af formændene for
de respektive afdelinger eller dennes faste stedfortræder, samt den på
repræsentantskabsmødet valgte formand, kasserer og sekretær. De tre sidstnævnte udgør
hovedforeningens forretningsudvalg og er den daglige ledelse.
Stk. 2:

Formanden indkalder den øvrige hovedbestyrelse til møde min. fire gange om året
- kvartalsvis.
Stk. 3:
Bestyrelsen skal:
• koordinere arbejdet mellem afdelingerne
• udarbejde, vedligeholde og gennemføre vedtagne målsætninger
• nedsætte relevante udvalg og igangsætte aktiviteter for disse
• Repræsentere foreningen udadtil – bl.a. i forhold til Silkeborg Kommune,
Idrætssamvirket, DGI Midtjylland m.m.
Bestyrelsen kan desuden;
Optage en ny aktivitet som midlertidigt medlem, når bestyrelsen vurderer, dels at ideen er
bæredygtig, og dels at det ledelsesmæssige og økonomiske grundlag er tilstrækkeligt.
Stk. 3:
Formanden leder og indkalder til møderne.
Stk. 4:
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.
Stk. 5:
Hele bestyrelsen – bortset fra kassereren – er også medlem af bestyrelsen for
Klubhusfonden, Gødvad GIF.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1:
Regnskabet følger kalenderåret.
Stk. 2:
Hovedbestyrelsen er ansvarlig overfor repræsentantskabsmødet for budget og regnskab.
Stk. 3:
Regnskabet føres af kassereren.
Stk. 4:
Regnskabet revideres af de af repræsentantskabsmødet to valgte revisorer. Disse vælges
for to år ad gangen og vælges på skift. Der vælges en revisorsuppleant.
§ 8. Tegningsregler
Stk. 1:
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af hovedformanden og hovedkassereren i
forbindelse med oprettelse af bank-, check- eller girokonti. Ved optagelse af lån og ved
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse.
Stk. 2:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.
§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1:
Disse vedtægter kan ændres med 2/3 majoritet, hvis halvdelen af de stemmeberettigede
er til stede på det ordinære repræsentantskabsmøde. Hvis dette ikke er tilfældet, kan en
vedtægtsændring vedtages af et flertal af de fremmødte, stemmeberettigede og vedtages
endeligt af et flertal af de stemmeberettigede på et efterfølgende ekstraordinært
repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2:
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det repræsentantskabsmøde, de
vedtages endeligt på.
Stk. 3:
Silkeborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer.
§ 10. Foreningens opløsning
Stk. 1:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted hvis 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for
opløsning på to af hinanden efterfølgende repræsentantskabsmøder. Møderne skal
afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2:
Ved endelig afgørelse om opløsning træffes endvidere beslutning om anvendelse af
foreningens eventuelle formue til almennyttige eller velgørende formål i Silkeborg
Kommune. Såfremt en afdeling opløses skal en eventuel formue tilsvarende anvendes til
almennyttige eller velgørende formål i Silkebog Kommune eller tilfalde hovedforeningen.
Vedtægterne vedtaget på hovedforeningens ordinære generalforsamling den 27. april
2020.
Jakob Olesen hovedformand
Jeppe Birk Lauersen, hovedkasserer
Anne-Belle Rindel Olsen, sekretær
Jan Chalmer, badmintonafdelingen
Dan Torp, håndboldafdelingen
Sarah Zacher, gymnastikafdelingen
Jakob Olesen, fodboldafdelingen
Morten Lauridsen, suppleant

