VEDTÆGTER FOR ASG` s VENNER
§1

Foreningens navn er ASG`s Venner.

§2

Foreningens formål er at støtte Allinge Sandvig Gymnastikforening.
ASG`s Venner kan både støtte ASG økonomisk og med arbejdskraft ved arrangementer.

§3

Enhver, M/K, som er fyldt 30 år, og som har interesse for idrætslivet i ASG, kan optages
som medlem i ASG`s Venner, og deltage i den årlige generalforsamling.

§4

Til at varetage foreningens interesser vælges på den årlige generalforsamling:
En bestyrelse, der består af en formand, en kasserer og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer.
Alle vælges for 2 år ad gangen.
I ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.
2 revisorer for 2 år ad gangen ( 1 hvert år).
Bestyrelsen udpeger 1 bestyrelsesmedlem, som indtræder i ASG`s festudvalg.

a)

b)
c)
d)
§5

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.
Kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.

§6

Foreningens midler skal indestå i bank.

§7

Forslag til anvendelse af foreningens midler, skal være bestyrelsen i hænde senest
6 dage inden generalforsamlingen.

§8

Den årlige generalforsamling afholdes den første fredag i december måned. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering.
Dagsorden: 1) Valg af dirigent og sekretær.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab
4) Valg:
a) formand/kasserer
b) bestyrelsesmedlemmer
c)bestyrelsessuppleant
d)revisor
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Indkomne forslag.
7) Eventuelt - herunder
Offentliggørelse af Venners Pris samt Årets Spiller.

§9

Bestyrelsens dispositionsbeløb udgør kr. 30.000,- pr. år. Beløb herudover skal godkendes
af generalforsamlingen. Ansøgning om rejsetilskud m.v. skal være Vennerne i hænde se-

nest den 1/5 og 1/10 med fordeling af kr. 15.000,- pr. termin med 2 x kr. 7.500,Støttemidler kan kun ansøges af ASG-medlemmer fra div. afdelinger i ASG-regi.
§ 10.

Der skal altid minimum være et bankindestående på. Kr. 60.000,- .

§ 11

Bestyrelsen kan, hvis det findes nødvendigt, altid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 12

Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling og afgøres
ved almindelig stemmeflerhed.

§ 13

Forslag om foreningens opløsning kan kun behandles på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om foreningens opløsning.
Ved foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde ASG.

N O T E:
Oprindelige ” Love ” vedtaget 1963.
Nye vedtægter vedtaget på GF 2/12 1994
§§ 9 og 10 ændret på GF 3/12 2010
§§ 3 og 9 ændret på GF 6/12 2013
§§ 9 og 10 ændret på GF 2/12 2016
§§ 12 og 13 ændret på GF 01/12 2017

