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VEDTÆGTER 
 

FOR 
 

MEJDAL-HALGÅRD GYMNASTIK- & IDRÆTSKLUB 
 
 
§ 1 Klubbens navn og hjemsted 
 
  Klubbens navn er MEJDAL-HALGÅRD GYMNASTIK- & 

IDRÆTSKLUB, kaldet Mejdal-Halgård G.I.K. er stiftet d. 1. fe-
bruar 1962. Klubben er hjemmehørende i Holstebro Kommune. 

 
§ 2 Klubbens formål 
 
  Klubbens formål er gennem fællesskab at fremme og højne in-

teressen for idræt og anden kulturel aktivitet hos klubbens med-
lemmer, ved at tilbyde idræt, samt ved deltagelse i og afhol-
delse af idrætsstævner. Endvidere arbejde for at sikre forenin-
gens aktivitetstilbud. 

 
§ 3 Tilslutning til organisationer 
 
  Klubben er, efter hovedbestyrelsens beslutning, medlem af de 

organisationer, der fremmer medlemmernes interesser. 
 
§ 4 Klubbens struktur 
 
  Klubben består af en række afdelinger, der hver udøver en en-

kelt idrætsgren. Flere idrætsgrene i en enkelt afdeling kan tilla-
des, idet ingen afdeling må starte en idrætsgren, som en anden 
afdeling har i forvejen. 

 
  Såfremt en afdeling ønsker at starte en ny idrætsgren op, skal 

afdelingens vedtægter ændres, hvilket kræver godkendelse på 
det årlige repræsentantskabsmøde, jfr. § 8. Midlertidig tilladelse 
kan gives af fællesbestyrelsen, hvorefter endelig godkendelse 
skal ske på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

   
  Afdelingerne deltager i repræsentantskabet og i en fællesbesty-

relse. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, 
der vælges af repræsentantskabet. 

 
§ 5 Repræsentantskabet 
 
  Repræsentantskabet er, med de indskrænkninger som disse 

love foreskriver, klubbens højeste myndighed. 
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  Repræsentantskabet består af følgende stemmeberettigede re-
præsentanter opgjort pr. 31.12. året før. 

 
  Fra afdelinger med     0 – 100 aktive medlemmer per. 31.12. 2 rep. 
  Fra afdelinger med 100 – 200 aktive medlemmer per. 31.12. 3 rep. 
  Fra afdelinger med 200 – 300 aktive medlemmer per. 31.12. 4 rep. 
  Fra afdelinger med 300 – 400 aktive medlemmer per. 31.12. 5 rep. 
  Fra afdelinger med 400 – 500 aktive medlemmer per. 31.12. 6 rep. 
  Fra afdelinger med over   500 aktive medlemmer per. 31.12. 7 rep. 
 
  Afdelingerne vælger selv repræsentanterne, som skal være 

medlem af afdelingerne. 
  Repræsentantskabet består endvidere af forretningsudvalget, 

som også har stemmeret. 
 
  Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af 

fremmødte. Hver repræsentant har én stemme, idet der ikke 
kan stemmes ved fuldmagt. 

  Ordinært repræsentantskabsmøde holdes én gang årligt i april 
måned. Datoen fastlægges af fællesbestyrelsen og forretnings-
udvalget indkalder til mødet med mindst 14 dages varsel ved 
meddelelse i Mejdal-Halgård-Bladet. Forslag til behandling på 
repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i 
hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet. 

  Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal indeholde føl-
gende: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Hovedformandens beretning 
3. Beretning fra afdelingerne 
4. Resultatopgørelse og balance for hovedforeningen til 

godkendelse 
5. Fastsættelse af kontingent til hovedforeningen 
6. Behandling af indkomne forslag (herunder godkendelse 

af nye afdelinger) 
7. Valg af forretningsudvalg i. h. t. § 6 
8. Valg af revisor i. h. t. § 9 
9. Uddeling af hædersbevisninger 
10. Eventuelt 
 
Afgørelser og valg foretages ved almindelig stemmeflerhed, idet 
der dog til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte 
stemmer, jævnfør § 13. 
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes såfremt 
fællesbestyrelsen ønsker det, eller mindst 3 afdelinger kræver det. 
Indkaldelsen sker ved meddelelse i dagspressen med mindst 7 
dages varsel. Med anmodningen om ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde skal der følge oplysninger om de forhold, der ønskes 
behandlet. 
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§ 6 Forretningsudvalget 
 
  Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra fællesbestyrelsen 

et forretningsudvalg bestående af en hovedformand, en næstfor-
mand og en hovedkasserer. Der vælges ligeledes én suppleant, 
som er på valg hvert år. 

 
  Forretningsudvalget varetager på vegne af fællesbestyrelsen den 

daglige ledelse af klubben efter en af fællesbestyrelsen udarbejdet 
forretningsorden. 

 
  Der må maksimalt være en person fra hver afdelingsbestyrelse i 

forretningsudvalget. 
 
  Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, således af hovedfor-

manden afgår i ulige år, og hovedkasserer og næstformand i lige 
årstal. Forretningsudvalget udarbejder budget og regnskab for ho-
vedforeningen og sikrer det nødvendige grundlag for behandling af 
spørgsmål i fællesbestyrelse og repræsentantskab. 

 
  Forretningsudvalget repræsenterer Mejdal-Halgård G.I.K. udadtil. 
 
§ 7 Fællesbestyrelsen 
 
  Fællesbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af klubben. 

Fællesbestyrelsen består af formanden fra hver af foreningens af-
delinger samt det samlede forretningsudvalg. Ved en afdelingsfor-
mands forfald deltager et andet beslutningsdygtigt bestyrelses-
medlem fra afdelingen i fællesbestyrelsens møder. 

 
  Der holdes ordinært fællesbestyrelsesmøde minimum én gang i 

kvartalet. Mødet indkaldes af forretningsudvalget med mindst 14 
dages varsel. 

 
  Såfremt forretningsudvalget eller mindst 3 afdelinger ønsker eks-

traordinært fællesbestyrelsesmøde, skal der indkaldes med mindst 
7 dages varsel. Med indvarslingen skal der følge oplysninger om 
de forhold, der ønskes behandlet. 

 
  På fællesbestyrelsesmøderne behandles følgende emner, idet ho-

vedformanden eller et andet medlem af forretningsudvalget funge-
rer som dirigent: 

 
1. Orientering fra forretningsudvalget 
2. Orientering fra afdelinger 
3. Godkendelse af budget for hovedforeningen og oriente-

ring om afdelingsbudgetter 
4. Indstilling til repræsentantskabet om størrelsen af kontin-

gentet til hovedforeningen 
5. Indstilling til repræsentantskabet om etablering af nye af-

delinger 
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6. Beslutning om uddeling af hædersbeviser 
7. Godkendelse af afdelingers ekstraordinære økonomiske 

dispositioner, herunder arrangementer af ikke-idrætslig 
og vidtrækkende karakter 

8. Koordinering af offentlige tilskud 
9. Nedsættelse af udvalg til varetagelse af fælles opgaver 
10. Valg af repræsentanter til repræsentation i de institutio-

ner og organisationer, hvor Mejdal-Halgård G.I.K. som 
helhed er repræsenteret. 

 
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal; i tilfælde af stemmelighed 
er hovedformandens stemme afgørende. 
Møderne er åbne for afdelingernes bestyrelsesmedlemmer, og 
medlemmer af udvalg, nedsat af hovedledelsen. Disse har dog 
ikke stemmeret på møderne. 
 

§ 8 Afdelingerne 
 
  Klubben er opbygget af selvstændige afdelinger med hver sine 

vedtægter og selvstændige økonomi. I hver afdeling varetages le-
delsen af en af medlemmerne i denne afdeling valgt bestyrelse. 
Nye afdelinger kan oprettes, og eksisterende nedlægges, ved fler-
talsbeslutning i repræsentantskabet efter indstilling fra fællesbe-
styrelsen. Afdelingernes vedtægter skal godkendes af repræsen-
tantskabet via fællesbestyrelsen og skal indeholde bestemmelser 
om 

 
1. Navn, hjemsted og formål 
2. Forhold til hovedforeningen 
3. Medlemskab af organisationer 
4. Indmeldelse og udmeldelse 
5. Generalforsamling 
6. Valg af bestyrelse 
7. Regnskab 
8. Vedtægtsændringer 
9. Eksklusion 
10. Opløsning 
 

§ 9 Revisorer 
 
  Alle revisorer i klubben skal indstilles af fællesbestyrelsen og væl-

ges af repræsentantskabet. 
  Hovedforeningens regnskab revideres af to revisorer. Der vælges 

samtidig revisorsuppleant for disse. 
 
  På repræsentantskabsmødet vælges ligeledes en revisor, der 

sammen med hovedkassereren skal revidere alle afdelingernes 
regnskaber. 

  Der vælges samtidig revisorsuppleant for denne. 
  Forretningsudvalget kan uddelegere opgaven med revision af af-

delingernes regnskaber til en regnskabskyndig person. 
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§ 10 Tegningsregler 
 
  Mejdal-Halgård G.I.K. forpligtes ved underskrift af hovedformand 

og hovedkasserer. 
 
§ 11 Hæftelsesforhold 
 
  Ingen medlemmer i Mejdal-Halgård G.I.K., aktive som ledere, hæf-

ter personligt for foreningens gæld. 
 
§ 12 Eksklusion 
 
  Såfremt en afdeling efter fællesbestyrelsens skøn ikke arbejder i 

klubbens interesse eller skader dens omdømme, kan repræsen-
tantskabet ekskludere afdelingen, såfremt ¾ af de fremmødte re-
præsentantskabsmedlemmer stemmer herfor. I tilfælde af afdelin-
gers eksklusion tilfalder evt. formue Mejdal-Halgård Gymnastik- og 
Idrætsklub. 

 
§ 13 Vedtægtsændringer 
 
  Vedtægtsændringer kan foretages af repræsentantskabet, såfremt 

2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, jævnfør § 5. 
 
§ 14 Opløsning 
 
  Klubben kan ikke opløses, så længe blot én afdeling ønsker dens 

beståen. 
  I tilfælde af opløsning, efter repræsentantskabets beslutning, tilfal-

der klubbens eventuelle formue børne- og ungdomsarbejdet i 
Mejdal-Halgård. 

 
§ 15 Ikrafttræden 
 
  Nærværende vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmødet 

d. 16. april 2018. 


