
 

 

Vedtægter for OGF motionsafdelingen 
 

Odense gymnastikforening. 

 

 

 

§  1  stk. 1. Afdelingens navn er ODENSE GYMNASTIKFORENING  (O.G.F.), 

Motionsafdelingen, hjemmehørende i Odense kommune. 

 

§  2  stk. 1. Afdelingens formål er gennem foreningsarbejde, at give såvel børn, unge under 25 år, 

samt voksne, mulighed for at dyrke forskellige motionsformer. 

 

§  3  stk.  1. Afdelingen optager alene aktive medlemmer. 

 

        stk.  2. Hvis en person nægtes optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen taget op på 

førstkommende generalforsamling.  

 

§  4  stk. 1. Bestyrelsen bestemmer selv eventuelt medlemskab af diverse specialforbund. 

Afdelingen er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og Dansk Atletik forbund 

(DAF). Bestyrelsen vælger afdelingens repræsentanter i de unioner og forbund, hvor 

afdelingen er medlem.  

 

        stk. 2.  Styregruppen for Eventyrløbet er en sektion under motionsafdelingen. Valg af 

supplerende og/eller nye medlemmer fortages af gruppen. Uddeling af midler fra 

Eventyrløbet foretages af gruppen til gavn for Odense Gymnastikforening og med 

hensyntagen til Eventyrløbets formålsparagraf. 

 

       stk. 3. Cykelmotion er en sektion under motionsafdelingen. Cykelmotion ledes af en 

styregruppe valgt på et årligt medlemsmøde. Cykelstyregruppen konstituerer sig selv 

med formand, sekretær og skal bestå af 4-7 medlemmer. 

 

       stk. 4. Løbemotion er en sektion under motionsafdelingen. Løbemotion ledes af en 

styregruppe valgt på et årligt medlemsmøde. Løbestyregruppen konstituerer sig selv 

med formand, sekretær og skal bestå af 4-7 medlemmer. 

 

       stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af specifikke og 

beskrevne opgaver. Udvalgenes mandat bliver udarbejdet af Motionsafdelingens 

bestyrelse i form af en forretningsorden. Udvalgenes medlemssammensætning skal 

afspejle Motionsafdelingens bredde. Medlemmer til ad hoc-udvalg kan kun udpeges 

blandt Motionsafdelingens medlemmer. 

 

       stk. 5.1. Motionsafdelingens bestyrelse kan beslutte at nedlægge et ad hoc-udvalg når 

udvalgets opgave er løst.  

 

       stk. 5.2. Motionsafdelingens bestyrelse skal ved både oprettelse og nedlæggelse af ad hoc-

udvalg meddele medlemmerne om beslutningen. Meddelelsen sker med opslag i 

nyhedsbrev og på motionsafdelingens hjemmeside. 

 



 

 

 

§  5  stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 

 

§  6  stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den ordinære generalfor-

samling afholdes hvert år i februar måned og skal indkaldes med mindst 14 dages 

varsel ved avertering i nyhedsbrev og opslag på hjemmeside og i klubhuset eller ved 

udsendelse af skriftlig meddelelse til alle afdelingens medlemmer med følgende 

dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren fremlægger afdelingens reviderede regnskab til godkendelse samt 

fremlægger budgettet for det kommende år. 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent. 

6. Valg til bestyrelsen: 

Lige år: Formand 

              1 Informationsansvarlig 

              1 medlem til klubhusudvalget 

              2 revisorer 

              1 revisorsuppleant 

 

Ulige år: Kasserer 

               1 medlem til klubhusudvalget 

               2 revisorer 

               1 revisorsuppleant  

7. eventuelt. 

 

         stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte.                  

 Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.  

 

         stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af bestyrelsen.       

 Forslag indsendes skriftligt senest 8 dage før til formanden. 

 

 stk. 4. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, vedtægtsændringer kræver 2/3    

flertal. 

 

 stk. 5. Afdelingens generalforsamling skal afvikles forud for hovedafdelingens. 

 

 

§  6a.stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

 

stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke 

kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

 

stk. 3.  Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal 

anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen 

skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på 



 

 

betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om 

generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på 

en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til 

medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

 

stk. 4.  Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital 

generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

stk. 5.  Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal 

anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal 

ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og 

hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 

 

stk. 6.  Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 

generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal 

ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.” 

 

 

§  7  stk. 1. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. 

 

stk. 2. Afdelingen har selvstændig økonomi med egen kasserer. 

             Afdelingen hæfter kun for egne aktiviteter og arrangementer samt udgifter hermed. 

 

§  8  stk. 1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

 

stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 10 % af 

afdelingens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. 

stk. 3. Generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i § 6 stk. 1. 

 Ekstraordinære generalforsamlinger efter § 8 stk. 2, skal afholdes senest 6 uger efter 

kravets fremsættelse.  

 

§  9  stk. 1. Bestyrelsen består af:  

 

en formand (valgt jfr. § 6, stk. 1, pkt.6)  

en kasserer (valgt jfr. § 6, stk. 1,  pkt.6)  

en Informationsudvalget (valgt jfr. § 6, stk. 1, pkt.6)  

en formand fra Cykelstyregruppen  

en formand fra Løbsstyregruppen  

 

  stk. 1.1. Bestyrelsen er Motionsafdelingens øverste beslutningsmyndighed. Bestyrelsen 

udarbejder selv sin forretningsorden samt forretningsorden for udvalg og styregrupper.  

 

 stk. 1.2. Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes 

ved almindelig stemmeflertal.  

 

       stk. 2. Motionsafdelingen tegnes af formand og kasserer, eller af hele bestyrelsen.  

 Både formand og kasserer er bemyndiget til at foretage alle nødvendige dispositioner 

via homebanking. 



 

 

 

§ 10 stk. 1. Afdelingen kan kun opløses når: 

Der er færre en 30 medlemmer. 

En generalforsamling træffer beslutning herom med 2/3 af de fremmødte medlemmers 

stemmer. 

Endnu en generalforsamling, der tidligst må afholdes 14 dage efter den første 

generalforsamling og godkender beslutningen med almindeligt flertal. 

 

§ 11 stk. 1. Ved opløsning af afdelingen overgår afdelingens midler til OGF hovedafdeling, eller 

til børn og ungearbejde i Odense. 

 

§ 12 stk. 1. Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.  

 

Rettet på Generalforsamlingen den 16.juni 2021 

 

Godkendt af Hovedbestyrelsen den ……. 

 

 

 Formand, Anne Mette Lønbo ……………………… 

 

 Kasserer, Michael Adolfsen ……………………… 

 

 Info&Komm.                        ……………………… 

 

  

 


