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ÆNDRINGSBEGRUNDELSER:

1. Foreningens navn
Hovedforeningens navn er Helsinge Skytte- og
Idrætsforening (HSI), stiftet den 27. december 1884.
Hjemsted: Helsinge Kommune

1. Foreningens navn
Hovedforeningens navn er Helsinge Skytte- og
Idrætsforening (HSI), stiftet den 27. december 1884.
Hjemsted: Gribskov Kommune

2. Afdelingens navn
Afdelingens navn er: GymHelsinge, stiftet i 1886
Hjemsted:
Helsinge Hallen
Idrætsvej 21
3200 Helsinge
email: hsi.gymnastik@helsinge.net

2. Afdelingens navn
Afdelingens navn er: GymHelsinge, stiftet i 1886
Hjemsted:
Helsinge Hallerne
Idrætsvej 21
3200 Helsinge
email: gymhelsinge@gmail.com

3. Afdelingens formål
- at arbejde for gymnastikkens fremme i Helsinge
- at arbejde seriøst for såvel bredden som eliten på
holdplan
- at tilsikre bedst mulige omgivelser i foreningens regi
- at bibringe medlemmerne en social og kulturel
forståelse med gymnastik som hovedmål for samværet
med andre

3. Afdelingens formål
- at arbejde for gymnastikkens fremme i Gribskov
- at arbejde seriøst for såvel bredden som eliten på
holdplan
- at tilsikre bedst mulige omgivelser i foreningens regi
- at bibringe medlemmerne en social og kulturel
forståelse med gymnastik som hovedmål for samværet
med andre

4. Tilsluttede organisationer
GymHelsinge er til enhver tid underlagt nedennævnte
organisationers love og regler:
- HSI
Helsinge Skytte- og Idrætsforening
- DGI
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
- DGF
Danmarks Gymnastik Forbund

4. Tilsluttede organisationer
GymHelsinge er til enhver tid underlagt nedennævnte
organisationers love og regler:
- HSI
Helsinge Skytte- og Idrætsforening
- DGI
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
- GymD
GymDanmark

5. Forsikringsforhold
Erstatningskrav for uheld, der rammer medlemmer
under sportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres
gældende overfor foreningen.
Der er igennem Danmarks Idrætsforbund DGI/DGF
tegnet følgende forsikringer:
Arbejdsskadeforsikring
Erhvervsansvarsforsikring
Ulykkeforsikring
for eventuel skade opstået under træner og leders
medvirken ved arrangementer og opgaver afholdt i
foreningens regi.

5. Forsikringsforhold
Erstatningskrav for uheld, der rammer medlemmer
under sportsudøvelse eller transport, kan ikke gøres
gældende overfor foreningen.
Der er igennem Danmarks Idrætsforbund tegnet
følgende forsikringer:
Arbejdsskadeforsikring
Erhvervsansvarsforsikring
Ulykkeforsikring
for eventuel skade opstået under træner og leders
medvirken ved arrangementer og opgaver afholdt i
foreningens regi.

6. Medlemmer
Alle bliver optaget som medlem af GymHelsinge, så
længe man vedkender sig nærværende love, samt er
tilmeldt gymnastikhold og ikke er i restance.

6. Medlemmer
Alle bliver optaget som medlem af GymHelsinge, så
længe man vedkender sig nærværende love, samt er
tilmeldt gymnastikhold og ikke er i restance.

7. Kontingent
Alle medlemmer af GymHelsinge skal betale kontingent.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingentet for de
enkelte hold.
Bestyrelsen fastsætter regler vedr. restance.

7. Kontingent
Alle medlemmer af GymHelsinge skal betale kontingent,
samt registreres som medlem via medlemsdatabasen.
Ledelsen i GymHelsinge fastsætter størrelsen af
kontingentet for de enkelte hold.
Ledelsen i GymHelsinge fastsætter regler vedr. restance.

8. Bestyrelse

8. Bestyrelse

Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på
bestyrelsens initiativ. Generalforsamlingen skal afholdes
i 4. kvartal.

Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på
bestyrelsens initiativ. Generalforsamlingen skal afholdes
i 2. halvår.

Større vindue til at afholde
generalforsamling ønskes.

Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via
elektronisk kommunikation efter bestyrelsens
bestemmelser. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

Tekst er flyttet i afsnittet for logisk
rækkefølge

INGEN ÆNDRINGER

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

Redaktionel ændring

INGEN ÆNDRINGER

Medlemmer skal registreres for af
hensyn til revision.
Ledelsen i GymHelsinge er ansvarlig for
driften i GymHelsinge. Ledelsen
orienterer beslutninger i bestyrelsen,
som godkender i henhold til ny struktur

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemme- og taleberettigede medlemmer:
Medlemmer som er fyldt 16 år og samtidig ikke er i
kontingent restance samt siddende
bestyrelsesmedlemmer.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og
lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig,
uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stemme- og taleberettigede medlemmer:
Medlemmer og hjælpe-/og instruktører med ’aktive
hold’ som er fyldt 15 år og samtidig ikke er i kontingent
restance samt siddende bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmer og hjælpe-/instruktører med ’aktive hold’
som ikke er fyldt 15 år og samtidig ikke er i kontingent
restance kan afgive skriftlig ’forældrefuldmagt’ til
forældre/værge (og kun denne).
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal og
lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig,
uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stemmer kan ikke afgives ved fuldmagt.

Et stemmeberettiget medlem kan højst tildeles 1
fuldmagt ud over egen stemme, dvs. et
stemmeberettiget medlem kan max mobilisere 2
stemmer.
Medhjælpere og forældrehjælpere er ikke
stemmeberettiget pga. deres funktion og har kun
stemmeret, hvis de selv er aktive medlemmer eller via
fuldmagt fra deres evt. aktive børn.

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal
af bestyrelsen begærer dette, eller mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig
begæring herom til formanden, ledsaget af motiveret
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes senest 6 uger efter indkaldelse.

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal
af bestyrelsen begærer dette, eller mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig
begæring herom til formanden, ledsaget af motiveret
dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes senest 6 uger efter indkaldelse.

Instruktører og hjælpeinstruktører, som
lægger et stort stykke arbejde i for vores
forening, får mulighed for at få deres
stemme hørt.
Aldersgrænse rykkes til 15 år, da dette
så følges ad med grundskolens
afslutning.

Fuldmagt indføres, da vores forening
rummer primært børn under 15. Herved
giver vi forældre/værge mulighed for at
være en aktiv del af generalforsamlingen
og kunne tage vare på deres børns
fritidstilbud.

Tekst er flyttet i afsnittet for logisk
rækkefølge.

Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel i den
lokale presse efter bestyrelsens bestemmelser. Forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden til ordinær generalforsamling:
1.
Valg af dirigent
2.
Aflæggelse af beretning
3.
Fremlæggelse af revideret
regnskab
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelse samt
suppleanter
6.
Valg af
repræsentantskabsmedlemmer
samt suppleanter
Formanden er født medlem af
repræsentantskabet
7.
Eventuelt

Dagsorden til ordinær generalforsamling:
1.
Valg af dirigent
2.
Aflæggelse af beretning
3.
Fremlæggelse af revideret
regnskab
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af Formand (lige år)
6.
Valg af Kasserer (ulige år)
7.
Valg af bestyrelse (for 2 år)
8.
Valg af suppleanter (for 1 år)
9.
Valg af
repræsentantskabsmedlemmer
samt suppleanter
Formanden er født medlem af
repræsentantskabet
10. Eventuelt

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af
bestyrelsens medlemmer afgår på skift hvert år.

Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter
generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af
bestyrelsens medlemmer afgår på skift hvert år.
Formand og kasserer vælges på skift af hinanden,
således formanden vælges i lige år og kassereren vælges
i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv på første
møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsens sammensætning:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
min. 1 bestyrelsesmedlem
2 suppleanter

Bestyrelsens sammensætning:
Formand (vælges i lige år)
Næstformand
Kasserer (vælges i ulige år)
Sekretær
1 bestyrelsesmedlem
2 suppleanter (vælges for 1 år ad gangen)

Formand og kasserer vælges direkte på
generalforsamlingen; således
medlemmerne har direkte indflydelse
på, hvem der vælges.

Præcisering af formand og kasserer
valget og perioden.

Præcisering
Præcisering
Præcisering
Præcisering

Bestyrelsen bestemmer, hvorvidt det findes
hensigtsmæssigt, at den af bestyrelsen ansatte direktør,
deltager i bestyrelsesmøderne eller i enkelte sager til
behandling på disse.

Tilføjelse efter ny struktur i foreningen

Sekretæren fører protokol, hvori alle bestyrelsesmøder

Tilføjelse for at professionalisere

trufne beslutninger indføres.

bestyrelsen.

Formanden er født medlem af HSI Formandskab.
Bestyrelsen udpeger delegeret til DGI.
Bestyrelsen udpeger delegeret til DGF.

Formanden er født medlem af HSI Formandskab.
Bestyrelsen udpeger delegeret til DGI.
Bestyrelsen udpeger delegeret til GymDanmark.

Redaktionel ændring

Bestyrelsens ansvar:
GymHelsinge bestyrelse er i sit virke ansvarlig overfor
HSI’ forretningsudvalg. Dispositioner, hvis økonomiske
risiko vil overstige GymHelsinges formue, skal
godkendes af Forretningsudvalget, hvorved HSI påtager
sig et økonomisk medansvar.
Bestyrelsens medlemmer og foreningens øvrige
medlemmer hæfter ikke personligt for indgået
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin
formue.
Bestyrelsen er forpligtet til at varetage uddelingen af de
under GymHelsinge henhørende priser og pokaler.
Bestyrelsen fastlægger retningslinier, procedurer og
bestemmelser for GymHelsinges daglige drift,
udarbejder funktionsbeskrivelser for de
opgaveansvarlige i GymHelsinge samt udformer
indholdet i samarbejdsaftaler med GymHelsinges
trænere.

Bestyrelsens ansvar:
GymHelsinge bestyrelse er i sit virke ansvarlig overfor
HSI’ forretningsudvalg. Dispositioner, hvis økonomiske
risiko vil overstige GymHelsinges formue, skal
godkendes af Forretningsudvalget, hvorved HSI påtager
sig et økonomisk medansvar.
Bestyrelsens medlemmer og foreningens øvrige
medlemmer hæfter ikke personligt for indgået
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin
formue.
Bestyrelsen er forpligtet til at varetage uddelingen af de
under GymHelsinge henhørende priser og pokaler.
Bestyrelsen fastlægger retningslinier, procedurer og
bestemmelser for GymHelsinges daglige drift,
udarbejder funktionsbeskrivelser for de
opgaveansvarlige i GymHelsinge samt udformer
indholdet i samarbejdsaftaler med GymHelsinges
trænere.
Redaktionel ændring efter vores
retningslinjer enten ligger på
www.gymhelsinge.dk eller er i
instruktørernes kontrakt. Ansvaret ligger
hos GymHelsinges direktør i henhold til
ny struktur.

Retningslinier, procedurer, funktionsbeskrivelser og
bestemmelser er beskrevet i ”Gymnastikmappen”.
Bestyrelsen har ansvaret for ”Gymnastikmappen” bliver
ajourført. ”Gymnastikmappen” findes i klublokalet samt
bliver udleveret til alle som er engageret i
GymHelsinges daglige virke.
Bestyrelsesmøder:
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Et flertal af
bestyrelsen kan kræve indkaldt til bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder:
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Et flertal af
bestyrelsen kan kræve indkaldt til bestyrelsesmøder.

Dagsorden:

Beslutninger i bestyrelsen kan træffes ud fra simpelt
stemmeflertal så længe 2/3 af bestyrelsen er fremmødt.
I tilfælde af stemmelighed vejer formandens stemme
dobbelt.

Redaktionel ændring i henhold til brugt
praksis.
Præcisering af, hvordan beslutninger
tages i bestyrelsen.

9. Repræsentantskabet
GymHelsinge er født medlem af repræsentantskabet
iht. HSI’ love.

9. Repræsentantskabet
GymHelsinge er født medlem af repræsentantskabet iht.
HSI’ love.
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10. Økonomi
Regnskabsaflæggelse:
Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.
Regnskabet skal revideres iht. HSI’ love.
Ændring af regnskabsåret skal godkendes på en
generalforsamling.

10. Økonomi
Regnskabsaflæggelse:
Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.
Regnskabet skal revideres iht. HSI’ love.
Ændring af regnskabsåret skal godkendes på en
generalforsamling.

Budget:
Kassereren skal hvert år udarbejde et budget, som skal
godkendes af bestyrelsen. Budgettet skal fremsendes til
HSI’ kasserer ved regnskabsårets begyndelse den 1. juli.

Budget:
Kassereren skal hvert år udarbejde et budget, som skal
godkendes af bestyrelsen senest i 3. kvartal (dvs. i
forbindelse med opstart af ny sæson).

Tegningsret:
Kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

Tegningsret:
Foreningen tegnes af kassereren og formanden sammen
– såfremt én af disse ikke er tilgængelige, kan
foreningen tegnes af enten kassereren eller formanden
samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

11. Ændring af foreningens love.
Ændringer til GymHelsinges love, skal fremsendes
senest 4 uger før generalforsamlingen. For evt.
ændringer af GymHelsinges love skal være gyldige, skal
de vedtages med 2/3 flertal af de stemmeberettigede
fremmødte på generalforsamlingen.
Ændringer som vedrører hovedforeningens love, vil
først have virkning fra førstkommende
repræsentantskabsmøde, hvis de godkendes iht. HSI’
love.

11. Ændring af foreningens love.
Ændringer til GymHelsinges love, skal fremsendes
senest 4 uger før generalforsamlingen. For evt.
ændringer af GymHelsinges love skal være gyldige, skal
de vedtages med 2/3 flertal af de stemmeberettigede
fremmødte på generalforsamlingen.
Ændringer som vedrører hovedforeningens love, vil først
have virkning fra førstkommende
repræsentantskabsmøde, hvis de godkendes iht. HSI’
love.

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af sidste
mødereferat
Indkommen post
Nyt fra holdene
Eventuelt

Ændring i henhold til praksis.

Præcisering af tegningsret.
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