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§1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Godthåb Trim. Foreningen har hjemsted i Godthåb i Aalborg Kommune og er stiftet d. 16.11.2010.
Foreningen har tegnet medlemskab med DGI Nordjylland og lever derfor op til Folkeoplysningsloven. Bestyrelsen kan
efter egen vurdering og med hensyntagen til foreningens formål tilslutte sig andre organisationer.

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at:


fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel via aktiviteter og andet kulturelt arbejde og
samarbejde i Godthåb



Herunder sikre optimalt aktivitetsudbud og drift i forhold til og i samarbejde med andre tilgrænsende foreninger,
netværk, organisationer m.v. i området.

§3 Foreningens medlemskaber
I foreningen optages voksne og børn. Foreningen har følgende medlemskaber:


Passivt medlemskab



Personligt medlemskab (aktivt)

Der betales et årligt kontingent for medlemskaberne, der fastsættes af Bestyrelsen.
Foruden det årlige kontingent kan der opkræves aktivitetsbestemte gebyrer.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål. Det udelukkede medlem kan efter
ønske få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling.
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§4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes hvert år i februar måned. Den indvarsles af
Bestyrelsen med bred informationsflade med mindst 14 dages varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må være foreningens formand i hænde senest 8 dage før
Generalforsamlingen finder sted.
Dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg ifølge vedtægter
6. Eventuelt
Stemmeberettigede er personligt fremmødte aktive medlemmer over 16år med én stemme.
Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede.
Ikke stemmeberettigede forældre til kontingentbetalende børn under 16 år kan ved fremmøde afgive stemme på barnets
vegne, dog således at ingen har mere end én stemme.
Ved valg og andre afstemninger kræves blot et flertal af de afgivne stemmer. (Se dog de særlige bestemmelser for
vedtægtsændring og opløsning).
Skriftlig afstemning finder sted på begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i Bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens
stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt og motiveret krav herom.
Den ekstraordinære Generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst og den indvarsles
efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§5 Bestyrelsen
Bestyrelsen som varetager foreningens daglige dispositioner og arbejde, består af 3 medlemmer og 1 suppleanter eller 5
medlemmer og 2 suppleanter, bestyrelsen vælger inden generalforsamlingen antal medlemmer. Medlemmerne vælges
på generalforsamlingen.
Valgbar er alle medlemmer, som er personligt myndige. Foreslås en fraværende, skal der foreligge skriftlig erklæring om,
at vedkommende vil modtage valg. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, hvoraf 2 og 3 afgår hvert andet år, dog første
gang ved lodtrækning. Valg til suppleanter gælder for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
Kassereren udpeges af bestyrelsen og kan udpeges blandt foreningens øvrige medlemmer og har da ikke stemmeret på
bestyrelsesmøderne.
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Foreningen tegnes af formanden.

Efter bestyrelsens godkendelse kan formanden og kassereren have adgang til

foreningens konti i pengeinstitut.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter selv de nødvendige udvalg til foreningens drift.
Medlemmer til div. udvalg behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Der føres referat ved bestyrelsesmøder, som kan
forlanges fremlagt på generalforsamlingen.

§6 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
På Generalforsamlingen vælges 1 revisor for 2 år. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.

§7 Ændringer til Vedtægterne
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen og der kan kræves skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves
2/3 af de afgivne stemmer.

§8 Foreningens opløsning
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de skriftligt afgivne stemmer ved 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 og højest 3 måneders mellemrum.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Godthåb Samråd til fordeling til sociale aktiviteter i
Godthåb.

Således vedtaget på foreningens konstituerende Generalforsamling, den 16-11-2010
Revideret d. 17-03-2011, med navneændring vedtaget på ordinær generalforsamling..
Revideret d. 17-02-2016 med ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling
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