
TGU’s formål og vedtægter 
 
§ 1:  Foreningens navn er Tømmerup Gymnastik- og Ungdomsforening, og er 
en sammenslutning af: Tømmerup Gymnastikforening – tidligere 8. Skytte-
kreds, Holbæk Amt, stiftet den 29. marts 1868 – og Tømmerup Ungdoms-
forening, stiftet 1903. Hjemsted er Kalundborg Kommune. 
 
§ 2:  Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den 
enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 
 
§ 2.1:  Hovedbestyrelsen vil modarbejde, at medlemmerne gør brug af 
ulovlige præstationsfremmende midler (doping). 
 
§ 3:  Foreningen er medlem af Dansk Idræts Forbunds organisationer samt 
DGI Nordvestsjælland under DGI, og dermed underkastet disse organisationers 
amatørregler og vedtægter. 
 
§ 4.1:  Som aktive medlemmer kan optages enhver, såvel børn som voksne, 
når de vedkender sig nærværende vedtægter. Alle medlemmer kan optages 
mod betaling af et beløb fastsat på generalforsamlingen på minimum kr. 
150,00. Instruktører/trænere er automatisk medlemmer af foreningen. 
Medlemskab for en kortere periode kan hver afdeling selv fastsætte. Dog skal 
navn, adresse, fødselsdato og pris opgives til foreningens kasserer. Det skal 
også oplyses for hvilken periode medlemskabet gælder. Afdelingen bestemmer 
selv prisen på et korttids medlemskab. 
 
§ 4.2:  Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. 
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende general-
forsamling. 
 
§ 4.3:  Hvis et medlem ved udøvelse af idræt viser usportslig optræden kan 
lederen bortvise vedkommende. Det bortviste medlem kan anke bortvisningen 
til bestyrelsen. 
 
§ 5.1:  Foreningen ledes af en Hovedbestyrelse, der består af: 
1. Formand 
2. Næstformand 
3. Kassereransvarlig 
4. To eller fire menige medlemmer 

Hvert medlem af Hovedbestyrelsen vælges for en periode af 2 år. Der er 
medlemmer på valg hvert år. Formanden vælges på Generalforsamlingen på 
lige årstal. Den øvrige hovedbestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter 
Generalforsamlingen. 
 



§ 5.5:  I samtlige af TGU’s afdelinger nedsættes der et udvalg, hvor 
formanden er kontakt til hovedbestyrelsen. Der kan nedsættes underudvalg 
efter behov. 
 
§ 5.7:  Bestyrelsen fastlægger regler for den økonomiske drift af TGU, 
herunder den økonomiske drift af de enkelte afdelinger, idet det er 
bestyrelsens opgave at sikre, at alle afdelinger har en økonomisk neutral drift. 
 
§ 6:  Medlemskontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. 
 
§ 7.1:  Foreningens medlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke 
personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene 
foreningen hæfter med dens eventuelle formue. 
 
§ 7.2:  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor 
foreningen ud over kontingentforpligtelse. 
 
§ 7.3:  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens 
formue eller udbytte af nogen art. 
 
§ 8.1:  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 
hvert år senest i april måned, og indkaldes skriftligt / annonceres i 
dagspressen med mindst 12 dages varsel. 
 
§ 8.2:  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 6 dage før. 
 
§ 8.3:  Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. 
 
§ 8.4:  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal, dog 
kræves der, til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, 
mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 
 
§ 8.5:  Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, denne under-
skrives af generalforsamlingens dirigent. 
 
§ 9:  På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Aflæggelse af formandens beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
5. Aflæggelse af beretning fra udvalgene 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af: 

Lige år: Ulige år: 
Formand  



Halvdelen af hovedbestyrelsen  Halvdelen af hovedbestyrelsen 
(for 2 år) (for 2 år) 
1 revisor (for 2 år) 1 revisor (for 2 år) 
1 revisorsuppleant (for 1 år) 1 revisorsuppleant (for 1 år) 

8. Eventuelt 
 
§ 10:  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af hoved-
bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive 
medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen. Ekstra-
ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom 
er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 
 
§ 11:  Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede hoved-
bestyrelse. 
 
§ 12:  Hovedbestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. 
 
§ 13:  Vedtagelse i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af hoved-
bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden, 
stemmer herfor. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Hvis 
næstformand samtidigt er formand for et udvalg deltager han kun med én 
stemme ved afstemninger i bestyrelsen. 
 
§ 14:  Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives 
af hovedbestyrelsen – senest ved næste møde. 
 
§ 15:  Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
 
§ 16.1:  Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer i 2 
på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se 
indkaldelse § 10). 
 
§ 16.2:  I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder evt. midler 
ungdomsarbejdet i Tømmerup Sogn. Dog skal redskaber og andre brugsting, 
som er fælles med Tømmeruphallen, tilbageføres til denne. 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Tømmeruphallen den 
28. marts 2012. 
 
Ole Gammelby   Kirsten Etzerodt 
dirigent    referent 


