Generalforsamling Gadstrup IF,
Torsdag d. 22 marts 2018, kl. 19.30 i Ramsø Hallens
mødelokale
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af stemmetællere
Valg af dirigent
Forelæggelse af formandens beretning
Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
Behandling af eventuelt indkomne forslag: Vedtægtsændringer vedr. paragraf 6, eksklusion af afdelinger
Valg:
1. Valg af formand på ulige år (Helle Eriksen, ej aktuelt)
2. Valg af næstformand på lige år (Louise Vedel er på valg, ønsker genvalg)
3. Valg af kasserer lige år (Lone Bilyk, ønsker ikke genvalg, kandidat mangler)
4. Valg af sekretær ulige år (Claus Nielsen, ej aktuelt)
5. Valg af 2 suppleanter (Majken Skov, ønsker ikke genvalg, kandidater mangler)
6. Valg af en revisor (Bjarne Hansen, ønsker genvalg)
7. Valg af en revisorsuppleant (udestående)
Valg af medlemmer til repræsentative udvalg
Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af Hovedbestyrelsen. Forretningsudvalgsmedlemmer
vælges for 2 år, revisor og suppleanter for et år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved
førstkommende ordinære generalforsamling. Repræsentative udvalgsmedlemmer følger valgperioden, for det udvalg de
er indvalgt i. Der skrives referat af generalforsamlingen, referatet underskrives af dirigenten.
De valgte bestyrelsesmedlemmer udgør forretningsudvalget. Hvis en suppleant træder til grundet frafald i bestyrelsen,
konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 8. Hovedbestyrelse – forretningsudvalg – valg
Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget og de til enhver tid siddende afdelingsformænd. Hovedbestyrelsen har til
opgave at virke som koordinerende organ, og løse fællesopgaver og forvalter forhandlingsretten med offentlige
myndigheder. Relationer til Roskilde Kommune foretages i samarbejde med RIU.
Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
GIF tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af formand og kasserer. Dog kan
kassereren alene underskrive checks, der vedrører den daglige drift.
I alle beslutninger, der vedrører køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes af formand, næstformand og kasserer.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal altid godkendes på en generalforsamling. Forretningsudvalget varetager
GIF’s daglige drift.
Valg: Formand, næstformand og kasserer, der vælges i GIF skal være fyldt 18 år. Øvrige, der vælges skal være fyldt 15
år.
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at
modtage valg.

Indkommet forslag vedr. vedtægter paragraf 6:
§ 6. Medlemskab – udelukkelse/eksklusion
En person, der er udelukket på grund af kontingent restance i en afdeling, kan ikke optages på ny som medlem i GIF, før
vedkommende har betalt sin gæld.
Hovedbestyrelse kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog skal det enkelte medlem have
haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter.
Beslutningen kræver dog, at mindst 2/3 af hovedbestyrelsen stemmer for eksklusion.
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende generalforsamling. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Et medlem, der er ekskluderet, kan kun optages på ny med en generalforsamlingsbeslutning.

Tilføjelse til paragraf 6:
En afdeling kan udelukkes/ekskluderes,
•
•
•
•
•
•

hvis der efter gentagne gange (op til 10 gange eller max 1 kalenderår) er rykket for manglende deltagelse i
hovedbestyrelsesmøder
ikke deltager ved større fælles aktiviteter og arrangementer jf. besluttede referater
ikke sørger for generel inkluderende idrætsaktivitet i postnummer 4621
ikke er åbne for generelt medlemskab (hvis der er venteliste informeres dette til hovedbestyrelsen ved BM)
ikke bruger Gadstrup IF logo på klubtøj (undtagelser aftales med forretningsudvalget og fremlægges på BM for
hovedbestyrelsen og tages til referat)
er generelt fraværende i tilstedeværelse ift. både lokalsamfund, aktiviteter og møder afholdt af Gadstrup IF

Såfremt det af forretningsudvalget besluttes at ekskludere en afdeling, skal dette fremlægges på først kommende
hovedbestyrelsesmøde. Afdelingen skal dog have lejlighed til at fremføre sine synspunkter på samme
hovedbestyrelsesmøde.
Afdelingen kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på først kommende generalforsamling. Spørgsmålet om
eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
En afdeling, der er ekskluderet, kan kun optages på ny ved en generalforsamlingsbeslutning.

