Vedtægter for DGI Midt- og Vestsjælland
§ 1 Navn
Stk. 1: Foreningens navn er DGI Midt- og Vestsjælland.
Foreningen er stiftet den 1. januar 2013, som en sammenlægning mellem
landsdelsforeningerne DGI Roskilde og DGI Vestsjælland.
Stk. 2: Foreningen er den 1. januar 2014 lagt sammen med De Danske
Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland.
§ 2 Formål
DGI Midt- og Vestsjælland vil styrke de frivillige foreninger som ramme
om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme
foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI Midt- og Vestsjælland vil
med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.
§ 3 Hjemsted og dækningsområde
Stk. 1: DGI Midt- og Vestsjælland har hjemsted i den kommune, hvori
administrationskontoret til enhver tid ligger.
Stk. 2: Foreningen dækker kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg,
Ringsted, Sorø, Slagelse, Roskilde, Lejre, Køge, Solrød, Greve, Ishøj,
Høje Taastrup, Vallensbæk, Glostrup, Albertslund og Brøndby.
§ 4 Tilhørsforhold
DGl Midt- og Vestsjælland er en landsdelsforening under
landsorganisationen DGl.
§ 5 Medlemsforhold
Stk. 1: Enhver forening som tilslutter sig DGI’s formål, og som efter DGl
Midt- og Vestsjælland’s skøn er tilskudsberettiget efter
folkeoplysningsloven, kan være medlem af DGl Midt- og Vestsjælland.
Stk. 2: Enhver fri skole som tilslutter sig DGI’s formål, kan være medlem
af DGl Midt- og Vestsjælland. Ved frie skoler forstås efterskoler,
højskoler, frie grundskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
Stk. 3: Skydebaneforeninger kan være medlem; men deres medlemstal
regnes ikke med, og de har ikke stemmeret.

Stk. 4: En skytteforening skal for at være medlem af DGI Midt- og Vestsjælland i
sine vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Foreningen skal
tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver
opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på
en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.”
Stk. 5: Afgørelse om optagelse af medlemsforeninger træffes af DGI Midt- og
Vestsjælland’s bestyrelse.
Stk. 6: Medlemsforeningerne, skal føre nøjagtig medlemsfortegnelse og er
forpligtet til rettidigt at indberette oplysninger om foreningens medlemstal samt
rettidigt at indbetale kontingent, gebyrer m.v.
Kontingentet opkræves i andet kvartal hos de foreninger, der er medlem
på opkrævningstidspunktet og på baggrund af det foregående års
indberettede medlemstal.
Ligeledes er medlemsforeningerne forpligtet til at efterleve intentionerne i
DGl’s formålsparagraf. Skydebaneforeninger skal ikke opgive medlemstal.
Stk. 7: Overtrædelse af disse bestemmelser er gyldigt grundlag for at
udelukke en medlemsforening. Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om
udelukkelse. Landsdelsbestyrelsens afgørelse kan indankes for årsmødet.
Stk. 8: Udmeldelse af landsdelsforeningen skal ske skriftligt med en
måneds varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Eventuelt skyldige
beløb til DGI og til DGI Midt- og Vestsjælland skal være indfriet senest på
udmeldelsestidspunktet. Eventuelt optagne lån gennem DGI eller gennem
Skydebaneforeningen Danmark skal være indfriet senest på
udmeldelsestidspunktet.
Udmeldte foreninger vil være registreret indtil 31. december og har de
været medlem i mere end tre måneder er de pligtige at indberette
medlemstal til Det Centrale Foreningsregister.
Stk. 9: Medlemsforeninger kan ekskluderes, hvis medlemsforeningen
groft eller gentagne gange overtræder DGI Midt- og Vestsjællands regler
og bestemmelser eller overtræder gældende dansk lovgivning.
Tilsvarende gælder, hvis medlemsforeningen groft eller gentagne gange
handler til skade for DGI Midt- og Vestsjælland.
Stk. 10: Landsdelsbestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion. Afgørelsen
må ikke træffes, før den pågældende medlemsforening er blevet hørt i
sagen. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet.
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Stk. 11. Det ekskluderede medlem kan få sin sag behandlet på
førstkommende årsmøde. Krav om behandling af eksklusionen på
årsmødet har ikke opsættende virkning medmindre landsdelsbestyrelsen
beslutter andet.
§ 6 Årsmøde
Stk. 1: Årsmødet er landsdelsforeningens højeste myndighed. Ordinært
årsmøde afholdes hvert år i april måned.
Stk. 2: Årsmødet bekendtgøres mindst 6 uger forud ved meddelelse til
medlemsforeningernes formand og ved bekendtgørelse på
landsdelsforeningens hjemmeside.
Stk. 3: Som stemmeberettigede på årsmødet kan hver medlemsforening
– undtaget skydebaneforeninger - sende 2 delegerede og derudover 1
delegeret for hver påbegyndte 300 aktivitetsmedlemmer; dog kan der
højst være 10 delegerede fra hver medlemsforening.
Stk. 4: Kun delegerede over 16 år har stemmeret.
Stk. 5: Valgbar til landsdelsforeningens bestyrelse er ethvert myndigt
medlem af en af DGI Midt- og Vestsjælland’s medlemsforeninger –
undtaget skydebaneforeninger. Personer der er ansat i
landsdelsforeningens administration, eller hvis ægtefælle eller samlever
er ansat i landsdelsforeningens administration, er dog ikke valgbare.
Stk. 6: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til
landsdelskontoret mindst 4 uger før årsmødet.
Stk. 7: Senest 14 dage inden det ordinære årsmøde udsendes dagsorden
med bilag til medlemsforeningernes formand og ved bekendtgørelse på
landsdelsforeningens hjemmeside.
§ 6B Delvist digitalt årsmøde.
Stk. 1: Landsdelsbestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk
fremmøde på årsmødet gives adgang til, at medlemmer kan deltage digitalt i
årsmødet, herunder stemme digitalt, uden at være til stede. Dette betegnes et
delvist digitalt årsmøde.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og
medier, der skal anvendes i forbindelse med det delvist digitale årsmøde efter
stk. 1. Bestyrelsen skal ved et delvist digitalt årsmøde sikre, at årsmødet afvikles
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på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om
årsmødets afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en
sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen
til medlemmets ret til at ytre sig og stemme på årsmødet.
Stk. 3. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der
afholdes et delvist digitalt årsmøde i forbindelse med indkaldelse til årsmødet.
Stk. 4. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale
systemer skal anvendes i forbindelse med årsmødet. Foreningens medlemmer
skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig det digitale årsmøde, og
hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved årsmødet.
Stk. 5. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der
deltager i årsmødet, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet
skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning”.
§ 7 Dagsorden for ordinært årsmøde
Stk. 1: Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde
følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Valg af referent
Aflæggelse af landsdelsbestyrelsens beretning og forelæggelse af
planer for det fremadrettede arbejde
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste års kontingent
Orientering om budget
Valg af formand for 1 år
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3. Fra 2024 vælges 3 hvert år)
Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
Valg af kritisk revisor for 2 år
Eventuelt
Stk. 2: Alle afgørelser på årsmøder træffes ved almindeligt flertal.
Ugyldige og blanke stemmer tælles ikke med. Ved vedtægtsændringer
kræves dog tilslutning fra 2/3 af de mødte, stemmeberettigede
delegerede.
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Stk. 3: Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt der fremsættes ønske
om det.
Stk. 4: Kun fremmødte delegerede kan afgive stemme.
Stk. 5: Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset
antallet af fremmødte.
§ 8 Landsdelsbestyrelsen
Stk. 1: Landsdelsforeningens daglige ledelse og højeste myndighed
mellem to årsmøder er landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen består
af formanden og 6 medlemmer
Stk. 2: Formanden kan ikke samtidig være formand for et
landsdelsudvalg.
Stk. 3: Formanden og 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af årsmødet,
mens en repræsentant fra skydeudvalget indtil udgangen af 2023 er fast
medlem af landsdelsbestyrelsen. Repræsentanten fra skydeudvalget
udpeges af skydeudvalget for et år af gangen forud for årsmødet. Efter
2023 vælges der 6 medlemmer på årsmødet – 3 hvert år.
Stk. 4: Landsdelsbestyrelsen konstituerer sig selv med to næstformænd,
som ikke samtidigt kan være formand for et landsdelsudvalg, og fordeler
arbejdsområderne mellem sig.
Stk. 5: Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og
godkender forretningsorden for alle landsdelsudvalg.
Stk. 6: Landsdelsbestyrelsen skal føre referat af bestyrelsesmøder, øvrige
møder og andre vigtige begivenheder i foreningen.
Stk. 7: Landsdelsbestyrelsen repræsenterer landsdelsforeningen og fører
de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder m.v.
Stk. 8: Landsdelsbestyrelsen godkender landsdelsforeningens budget og
afholder et orienterende møde for alle udvalg.
§ 9 Landsdelsforum
Stk.1: DGI Midt- og Vestsjælland nedsætter et landsdelsforum, som
består af landsdelsbestyrelsen og repræsentanter fra hvert
landsdelsudvalg.
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Stk. 2: Landsdelsforum er et forum som drøfter, formulerer og beslutter
fælles vision for landsdelsforeningen omkring emner vedrørende
principielle, politiske og holdningsmæssige spørgsmål.
Stk. 3: Landsdelsforummet holder mindst 2 møder årligt. Antal årlige
møder derudover aftales mellem landsdelsforum og landsdelsbestyrelsen.
Stk. 4: Landsdelsbestyrelsen indkalder til møderne i landsdelsforum.
§ 10 Landsdelsudvalg
Stk. 1: Til varetagelse af de enkelte aktiviteter opretter
landsdelsbestyrelsen et antal landsdelsudvalg i form af udvalg,
kompetencegruppe, arbejdsgruppe eller netværk.
Stk. 2: Såfremt det skønnes, at der ikke længere er basis for et
landsdelsudvalg, kan bestyrelsen beslutte at nedlægge det pågældende
udvalg.
Stk. 3: Medlemmer af landsdelsudvalget vælges på et årligt møde.
Såfremt der ikke kan vælges et landsdelsudvalg udpeges medlemmer til
landsdelsudvalget af landsdelsbestyrelsen.
Mødet bekendtgøres mindst en måned forud for mødet ved meddelelse til
de medlemsforeninger, som har den pågældende aktivitet.
Landsdelsudvalget udfærdiger dagsorden til mødet.
Forslag, der ønskes behandlet på aktivitetsmødet, fremsendes til
landsdelskontoret senest 14 dage før.
Landsdelsbestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på
det årlige møde gives adgang til, at medlemmer kan deltage digitalt i mødet,
herunder stemme digitalt, uden at være til stede jf. bestemmelserne i §6B
Stk. 4: Stemmeberettigede på aktivitetsmødet er medlemsforeninger med den
pågældende aktivitet, med hver 3 stemmeberettigede.
Stk. 5: Valgbar til landsdelsudvalgene er ethvert medlem af en under DGI
Midt- og Vestsjælland hørende medlemsforening. Vedkommende skal
være fyldt 16 år. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom
fremsættes.
Stk. 6: Landsdelsudvalget forestår planlægning og afvikling af aktiviteten
på landsdelsplan, og disponerer selvstændigt inden for det af
landsdelsforum godkendte budget.
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Stk. 7: Hvert landsdelsudvalg skal udarbejde en forretningsorden, der
skal godkendes af landsdelsbestyrelsen. Hvert landsdelsudvalg skal føre
referat af alle møder og vigtige begivenheder inden for aktiviteten.
Stk. 8: Såfremt der opstår uoverensstemmelse mellem et landsdelsudvalg
og en medlemsforening eller enkeltperson om spørgsmål, som ikke er
omfattet af gældende reglement, kan sagen indankes for
landsdelsbestyrelsen senest 14 dage efter udvalgets afgørelse. Anken har
ikke opsættende virkning.
§ 11 Andre udvalg
Landsdelsbestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov og
fastlægge deres opgaver og kompetence. Når landsdelsbestyrelsen
vurderer, at et ad hoc-udvalg har løst sin opgave, nedlægges det.
§ 12 Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1: Ekstraordinært årsmøde indkaldes, hvis et flertal i
landsdelsbestyrelsen eller i landsdelsforummet finder det nødvendigt,
eller når mindst 25 medlemsforeninger skriftligt fremsætter motiveret
krav om det. Mødet skal indkaldes, senest 4 uger efter kravet er fremsat,
og med mindst 4 ugers varsel. Mødet skal afholdes, senest 2 måneder
efter at kravet er fremsat.
Stk. 2: Ekstraordinært årsmøde afvikles i overensstemmelse med § 6 stk.
3 til 7 § 7 stk. 2 til 5.
§13 Tegningsret
Stk. 1: Landsdelsforeningen tegnes af landsdelsformanden i forening med
et medlem af landsdelsbestyrelsen. I tilfælde af landsdelsformandens
fravær tegnes landsdelsforeningen af næstformanden i forening med et
medlem af landsdelsbestyrelsen.
Stk. 2: Landsdelsbestyrelsen kan meddele enhver nødvendig fuldmagt.
Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen kan, ved minimum 5 underskrifter, på
foreningens vegne foretage dispositioner vedrørende fast ejendom,
herunder køb og salg, pantsætning m.v.
Stk. 4: Landsdelsbestyrelsen kan træffe beslutning om eventuel
garantistillelse for medlemsforeningers låneoptagelse i DGI’s lånefond og
i Skydebaneforeningen Danmark.
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§ 14 Forpligtelse
Stk. 1: Landsdelsforeningens medlemsforeninger, bestyrelsesmedlemmer
og udvalgsmedlemmer hæfter ikke for de af foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Stk. 2: Landsdelsforeningens medlemsforeninger har ikke krav på nogen
del af landsdelsforeningens formue eller udbytte af nogen art.
§ 15 Regnskab
Stk. 1: DGI Midt- og Vestsjællands regnskabsår er 1. januar til 31.
december.
Stk. 2: De to af årsmødet valgte revisorer foretager kritisk revision
Stk. 3: Landsdelsforeningens regnskab revideres af en registreret eller
statsautoriseret revisor, der antages af landsdelsbestyrelsen.
§ 16 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Vedtægtsændringer kan besluttes på et årsmøde, når mindst 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for dem.
Stk. 2: Beslutning om sammenlægning med eller optagelse af andre
organisationer skal ske efter reglerne for vedtægtsændringer i henhold til
stk. 1.
§ 17 Fonde
DGI Midt- og Vestsjælland kan oprette fonde. Der udarbejdes særskilte
vedtægter for disse.
§ 18 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om at opløse DGI Midt- og Vestsjælland træffes på to
på hinanden følgende årsmøder med mindst 8 dages mellemrum.
Stk. 2: På begge årsmøder skal opløsningen godkendes, ved at mindst
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
Stk. 3: I tilfælde af landsdelsforeningens opløsning skal der på det sidste
årsmøde træffes beslutning om anvendelse af en eventuel formue i
overensstemmelse med landsdelsforeningens formålsparagraf til
anvendelse i landsdelens dækningsområde i henhold til § 3.
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§ 19 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter er vedtaget på årsmøde den 13. 11. 2013 og træder i
kraft den 1. januar 2014.
Som led i sammenlægningen af DGI Midt- og Vestsjælland og de to
tidligere DDS-landsdelsforeninger er der indgået en
sammenlægningsaftale, hvori fastlægges overgangsregler gældende til
udgangen af 2023.

Godkendt på ekstraordinært årsmøde den 13. november 2013
Revideret på ordinært årsmøde den 22. april 2015
Revideret på ordinært årsmøde den 16. april 2016
Administrativ ændring i §3 vedr. hjemsted den 6. april 2017
Revideret på ordinært årsmøde den 29. april 2017
Revideret på ordinært årsmøde d. 25. april 2018
Revideret på ordinært årsmøde d. 16. september 2020
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