
Vedtægter for Foreningen Brande Fitness 

§ 1 

Foreningens navn er Foreningen Brande Fitness. Dens hjemsted er Ikast-Brande kommune. Foreningen er 

stiftet den 6.juni 1984. 

§ 2 

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed 

og trivsel. 

§ 3 

Foreningen er medlem af DGI, og følger bl.a. DGI’s anbefalinger og vejledninger omkring træning og doping. 

§ 4 

Enhver person kan blive medlem af foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte aldersbegrænsninger. Umyndig 

medlemmer skal have forældrenes samtygge. 

§ 5 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, næstformand og to menige 

bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår 

på ulige årstal, og næstformand og kasserer samt det andet bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal. Genvalg 

er tilladt. Desuden vælges der 2 suppleanter for et år ad gangen.  

Ved valg til bestyrelsen gælder, at såfremt blot 1 stemmeberettiget deltager ønsker det, skal der foretages 

skriftlig afstemning. Til bestyrelsen kan vælges ethvert medlem, som er myndigt. På generalforsamlingen 

har medlemmer over 15 år stemmeret. 

§ 6 

Enhver henvendelse til foreningen kan ske gennem formanden, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller 

instruktører. 

Bestyrelsen leder arbejdet i Foreningen Brande Fitness, herunder fastsættelse af kontingent, evt. 

bortvisning af et medlem, arrangement af kurser, fester m.v. 

Bestyrelsen arbejder med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 

§ 7 

Der afholdes generalforsamling en gang årligt i februar måned. Indkaldelsen sker gennem den lokale avis to 

uger før generalforsamlingen afholdes. 

Dagsordenen er følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Optælling af stemmeberettigede / valg af stemmetællere 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Formandens beretning 

5. Det reviderede regnskab forelægges 



6. Budget for det kommende år forelægges 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til §5 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

Forslag som medlemmer ønsker forelagt ved den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes 

formanden 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves der 

til udelukkelse af et medlem samt ændringer af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige 

stemmer, stemmer herfor. 

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når 

mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i henhold til bestemmelserne i §7. 

§ 9 

Regnskabet følger kalenderåret. Det skal indeholde driftsregnskab og status. Regnskabet skal revideres af 

en revisor, der vælges for 1 år af gangen. 

§ 10 

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom af 

hele bestyrelsen. 

§ 11 

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, 

for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue ifølge status. 

Medlemmer af foreningen har ikke økonomiske forpligtelser udover kontingentforpligtelsen. 

Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 12 

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer 

herfor.  

Ophører foreningen, tilfalder foreningens aktiver DSI Brande Hallerne. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 6. juni 1984, revideret februar 1989, februar 1999, februar 

2005, februar 2009 samt februar 2015. 

 


