Vedtæater for DGl Storstrømmen
1 Navn og iuridisk status
Stk. 1:
Landsdelsforeningens navn er DGl Storstrømmen.
Stk. 2:
DGl Storstrømmen er en forening og en selvstændig juridisk enhed.
Stk. 3:
Landsdelsforeningen er en sammenslutning af Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger (DGl) Storstrømmen og De Danske Skytteforeninger
Storstrømmen gennemført ved en fusion pr. 1. januar 2014.

2 Formål
DGl Storstrømmen vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt
med vægt p fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGl Storstrømmen vil med foreningen
som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt.

3 Visioner
DGl Storstrømmen arbejder med to visioner:
• DGl opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for
idrætsforeningerne i forhold til at imødekomme danskernes behov
for idræt og motion.
• I 2025 dyrker 50°h af befolkningen idræt i en idrætsforening og
75% af befolkningen dyrker idræt.

4 Hjemsted
Stk. 1:
DGl Storstrømmens hjemsted er Vordingborg Kommune.
Stk. 2:
Landsdelsforeningens geografiske område er følgende kommuner: Lolland,
Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns.

5 Tflhørsforhold
DGl Storstrømmen er en landsdelsforening tilsluttet DGl.

6 Medlemsforhold
Stk. 1:
DGl Storstrømmen optager foreninger, som efter DGl Storstrømmens
skøn er tilskudsberettiget efter gældende folkeoplysningslov, som tilslutter
sig DGl Storstrømmens formål, og hvis vedtægter kan godkendes af be
styrelsen.
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Stk. 2:
DGl Storstrømmen optager frie skoler, som kan tilslutte sig DGl Storstrøm mens formål. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie
grundskoler samt husholdnings- og hndarbejdsskoler. Frie skoler opgør
og indberetter medlemmer og har stemmeret p årsmødet.
Tilsvarende kan skydebaneforeninger være medlem, men opgør ikke med
lemmer og har ikke stemmeret p årsmødet.
Stk. 3:
Institutioner og folkeskoler kan optages som medlemmer med begræn
sede rettigheder.
Institutioner og folkeskoler opgør ikke medlemmer og har ikke stemmeret
p årsmødet.
Stk. 4:
Kommunale idrætsrd kan optages som medlemmer, som organisations
sammenslutninger uden medlemstal og har et begrænset antal stemmer
p årsmødet.
Stk. 5:
En skytteforening skal for at være medlem af DGl Storstrømmen i sine
vedtægter have en bestemmelse med følgende ordlyd: “Foreningen skal
tilbagekalde en vbenptegning samt underrette politiet, hvis foreningen
bliver opmærksom p, at forholdene for et medlem med vbenptegning
ændrer sig p en sådan made, at det er betænkeligt, at den pågældende
har vbenptegning.
Stk. 6:
Afgørelse om optagelse af medlemmer besluttes af bestyrelsen. Bestyrel
sen kan nægte optagelse af en forening, selvom den opfylder stk. 1, 2, 3,
4 eller 5.

Afslag skal begrundes.
Stk. 7:
En medlemsforening kan ekskluderes/udelukkes, såfremt den:
a. Ikke betaler kontingent eller restancer senest 3 måneder efter ud
sendelse af opkrævning.
b. Ikke indsender den årlige medlemsindberetning rettidigt iht. til
sendt indberetningsskema.
c. Groft eller gentagne gange overtræder DGl Storstrømmens regler
og bestemmelser. Tilsvarende gælder, hvis medlemsforeningen
groft eller gentagne gange handler til skade for DGl Storstrømmen.
d. Ikke efterlever landsdelsforeningens formålsparagraf.

Det er bestyrelsen, som afgør, om en medlemsforening skal ekskluderes.
Afgørelsen m ikke træffes før den pågældende forening er blevet hørt i
sagen. Afgørelsen meddeles skriftligt og skal være begrundet.
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Stk. 8:
En forening, som bliver ekskluderet eller nægtet optagelse som medlem,
kan f sin sag prøvet p førstkommende årsmøde. Årsmødets afgørelse
kan ikke appelleres.
Stk. 9:
En forening, der er medlem af DGl Storstrømmen, er forpligtet til at følge
de regler og bestemmelser, som er gældende for DGl, uanset om disse er
fastsat p landsplan eller landsdelsplan. Dette gælder også regler om af
gørelse af konflikter og overtrædelse af regler samt idømmelse af sanktio
ner. Sanktioner kan pålægges en forening eller idrætsudøvere og ledere,
der er medlem af eller er aktive i en forening, og en udelukkelse kan have
virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGl.
Stk. 10:
Udmeldelse skal ske skriftligt til administrationen med tre måneders varsel
til den 31. december. Eventuelt skyldigt beløb til DGl eller DGl Storstrøm
men skal være betalt senest p udmeldelsestidspunktet. Eventuelt op
tagne ln gennem DGl skal være indfriet senest p udmeldelsestidspunk
tet. Senest p udmeldelsestidspunktet tilbageleveres, hvad medlemsfor
eningen måtte have modtaget til lns af DGl Storstrømmen.

7 Kontingent
Foreninger og øvrige medlemmer betaler et årligt kontingent til DGl Storstrømmen afhængig af type af medlemskab. Kontingentets størrelse fore
slås af bestyrelsen og besluttes af årsmødet. Bestyrelsen fastsætter regler
for kontingentets betaling og kan bevilge kontingentfrit medlemskab i en
periode, såfremt det vurderes, at et kontingentfrit medlemskab kan bi
drage til Vision 25:50:75 Bevæg Dig For Livet.
—

8 Årsmøde
Stk. 1:
Årsmødet er DGl Storstrømmens højeste myndighed. Ordinært årsmøde
afholdes hvert r i april måned.
Stk. 2:
Årsmødet indkaldes med mindst fire ugers varsel ved udsendelse af e-mail
til medlemsforeningerne og ved bekendtgørelse p DGl Storstrømmens
hjemmes id e.
Stk. 3:
Stemmeberettigede ved årsmødet er:
A. Alle medlemsforeninger og frie skoler med to stemmer + en
stemme pr. påbegyndt 200 aktive medlemmer, dog max. 10 stem
mer.
B. Medlemmer af bestyrelsen samt formænd for aktivitetsudvalg og
arbejdsgruppe r.
C. Kommunale idrætsrd med 2 stemmer.
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D. Kun fremmødte stemmeberettigede, som er fyldt 16 r, har stem
meret.
E. Valgbare til bestyrelsen er personer, som er fyldt 18 r.
Stk. 4:
Dagsordenen p det ordinære årsmøde skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Landsdelsbestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Fremlæggelse af budget for det kommende r til orientering
8. Valg (se valg i lige og ulige r)
9. Eventuelt
I lige
1.
2.
3.
4.
5.

år vælges:
Formand for landsdelsforeningen
Et medlem til bestyrelsen
1. og 2. suppleant
Kritisk revisor
Suppleant for kritisk revisor

I ulige år vælges:
1. Næstformand for landsdelsforeningen
2. To medlemmer til bestyrelsen
3. 1. og 2. suppleant
4. Kritisk revisor
5. Suppleant for kritisk revisor

Alle valg gælder for to r, dog er valg af suppleanter kun for et r.
Stk 5
Valgbar til landsdelsbestyrelsen er personer, som er fyldt 18 r. Ansatte
og personer, hvis ægtefælle eller samlever er ansat i landsdelsforeningens
administration, kan ikke vælges til landsdelsbestyrelsen.
Stk. 6:
Forslag, der ønskes behandlet p årsmødet, skal være landsdelsforenin
gens kontor i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Stk. 7:
Endelig dagsorden med tilhørende bilag offentliggøres p DGl Storstrøm
mens hjemmeside otte dage før årsmødet. Materialet vil også være til
gængeligt ved årsmødet.
Stk. 8:
Alle afstemninger skal ske skriftligt, hvis der fremsættes ønske herom, el
ler dirigenten finder det relevant.

Side 4

Stk. 9:
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Dog kræves 2/3 flertal
ved vedtægtsændringer.
Stk. 10:
Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af
fremmødte stemmeberettigede. Alle medlemmer har ret til at overvære
årsmødet, men kun repræsentanter i henhold til §8, stk. 3 a, b, c har
stemmeret.

9 Ekstraordinært årsmøde
Stk. 1:
Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst 1/5 af medlemsforenin
gerne fremsender begrundet ønske herom, eller når DGl Storstrømmens
bestyrelse finder det nødvendigt.
Stk. 2:
ønske om ekstraordinært årsmøde skal fremsendes til DGl Storstrømmens
kontor med angivelse af dagsorden. Formanden har herefter pligt til at ud
sende indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde senest 14 dage efter, at
ønsket er modtaget.
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest seks uger efter, begæringen
er modtaget.
Stk. 3:
Ethvert lovligt indvarslet ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt,
uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 4:
Ekstraordinært årsmøde afvikles efter samme regler som ordinært års
møde med de fornødne afvigelser.

1O Landsdelsbestyielsen
Stk. 1:
Landsdelsbestyrelsen er DGl Storstrømmens daglige ledelse og den høje
ste myndighed mellem to årsmøder. Landsdelsbestyrelsen består af en
formand, en næstformand og tre menige medlemmer. Ud over de nævnte
fem bestyrelsesmedlemmer er formanden for landsdelens skydeudvalg
indtil udgangen af 2023 født menigt medlem af Iandsdelsbestyrelsen.
Stk. 2:
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Stk. 3:
Ved formandens forfald indtræder næstformanden som formand frem til
førstkommende årsmøde.
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Stk. 4:
Udtræder et af de p årsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer i utide, ind
træder 1. suppleanten i bestyrelsen. Hvis yderligere et medlem afgår, ind
træder 2. suppleanten.
Stk. 5:
Indtræder en suppleant i bestyrelsen gælder dette frem til førstkommende
årsmøde

Landsdelsbestyr&sens arbejde
Stk. 1:
DGl Storstrømmens ledelse varetages af landsdelsbestyrelsen, og lands
delsbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, som er nødvendige i den
forbindelse.
Stk. 2:
Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3:
Landsdelsbestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg, arbejdsgrupper og
udarbejde retningslinjer og kommissorium for disse gruppers arbejdsom
rader, dog afgøres nedlæggelse af aktivitetsudvalg af årsmødet.
Stk. 4:
Landsdelsbestyrelsen fremlægger hvert r lokale visioner og strategier for
det kommende r for landsdelsforeningens virke. Disse vil altid ligge i for
længelse af vedtagne visioner og strategier nationalt i den samlede DGl
organisation.
Stk. 5:
Landsdelsbestyrelsen indkalder efter behov repræsentanter fra aktivitets
udvalg og arbejdsgrupper til møder.
Stk. 6:
Landsdelsbestyrelsen repræsenterer landsdelsforeningen i forhandlinger
med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.v. samt
indgår aftaler.
Stk. 7:
Landsdelsbestyrelsen holdes underrettet om aktivitetsudvalgs og arbejds
gruppers arbejde og indbydes til møderne
Stk. 8:
Over alle møder herunder årsmøder føres der referat, som inden for to
uger efter mødet udsendes til samtlige bestyrelses-, udvalgs- og arbejds
gruppemedlemmer.
—
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Stk. 9:
Personer, der gennem deres virke, har gjort sig særligt fortjent til DGl
Storstrømmens pskønnelse, kan udnævnes til æresmedlemmer i henhold
til udarbejdet kommissorium. Udnævnelsen foretages af en enig besty
re Ise.
Stk. 10:
Landsdelsbestyrelsen ansætter en direktør med det overordnede admini
strative ansvar for alle forhold vedrørende DGl Storstrømmens drift. Di
rektøren har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af DGl Storstrøm
mens øvrige personale.

12 Tegningsret
Stk. 1:
DGl Storstrømmen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen. I
tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden samt
et medlem af bestyrelsen.
Stk. 2:
Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.
Stk. 3:
Ved optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af lejeaf
taler p mere end en måned, skal hele bestyrelsen underskrive.
Stk. 4:
Beslutning om garantistillelse for medlemsforeningers optagelse af ln i
DGl’s lnefond træffes af bestyrelsen.
Stk. 5:
Medlemmer af DGl Storstrømmens bestyrelse, landsdelsledelse, udvalg og
arbejdsgrupper hæfter ikke personligt for de af DGl Storstrømmen indgå
ede forpligtelser. DGl Storstrømmen alene hæfter med den respektive for
mue

13 i.tMtetsudvaiq og arbejdsgrupper
Stk. 1:
Til varetagelse af opgaverne i DGl Storstrømmen er et antal aktivitetsud
valg og arbejdsgrupper, som hver især, sammen med en tilknyttet medar
bejder, udgør den daglige ledelse af en idræt, og som under ansvar over
for bestyrelsen leder idrætten p grundlag af DGl Storstrømmens vedtæg
ter, retningslinjer og budget. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg,
arbejdsgrupper og udarbejde retningslinjer og kommissorium for disse
gruppers arbejdsområder, dog afgøres nedlæggelse af aktivitetsudvalg af
rsm Ød et.
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Stk. 2:
Aktivitetsudvalgene består af en formand, som skal være personlig myn
dig, og et antal udvalgsmedlemmer. Formanden og udvalgsmedlemmerne
vælges p idrætskonferencerne for 2 r, således at halvdelen afgår p
skift. Endvidere vælges 1-2 suppleanter for 1 r. Udvalgene konstituerer
sig selv med næstformand. Afgår formanden for udvalget før valgperio
dens udløb, indtræder næstformanden i formandens sted og 1 suppleant
indtræder i udvalget indtil næste idrætskonference, hvor der vælges ny
formand.
Stk. 3:
Som led i fusionen med den tidligere DDS landsdel er der indgået en fusi
onsaftale, som giver nogle overgangsregler gældende til udgangen af
2023. Der skal i denne periode være et skydeudvalg, hvis medlemmer er
valgt af skytteforeningerne. Antal medlemmer i skydeudvalget fastsættes
af udvalget selv. Det er også intentionen, at der efter overgangsperioden
skal være et skydeudvalg.
Stk. 4:
Arbejdsgrupperne består af en formand og et antal arbejdsgruppemedlem
mer. Formanden kan udpeges af bestyrelsen alene eller efter indstilling fra
medlemsforeningerne. Arbejdsgrupper afholder ikke idrætskonference,
men er ansvarlige for afholdelse af dialogmøder med medlemsforenin
gerne efter behov.
Stk. 5:
Adgangsberettigede til idrætskonferencerne er:
• Aktivitetsudvalgsmedlemmer i den pågældende aktivitet
• De medlemsforeninger der iht. det foregående rs indberetnings
skema har aktive medlemmer i den pågældende aktivitet
• DGl Storstrømmens bestyrelsesmedlemmer

Dispensation gives til nye medlemsforeninger.
Stk. 6:
Stemmeberettigede ved idrætskonferencer er:
• Medlemsforeninger i den pågældende aktivitet har hver tre stem
mer
• Aktivitetsudvalgsmedlemmer i den pågældende aktivitet

Kun fremmødte er stemmeberettigede. Alle afstemninger afgøres med re
lativt flertal (flest stemmer). Afstemning sker ved håndsoprækning, med
mindre der kræves skriftlig afstemning. Idrætskonferencen er beslutnings
dygtig uanset antallet af fremmødte deltagere.
Stk. 7:
Valgbare er personer over 16 r (se dog stk. 2). Kun fremmødte personer,
der er fyldt 16 r, har stemmeret.
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Stk. 8:
Idrætskonferencer indkaldes med mindst fire ugers varsel ved udsendelse
af meddelelse til medlemsforeningernes aktivitetsformænd i den pågæl
dende aktivitet og ved bekendtgørelse på DGl Storstrømmens hjemmeside.
Idrætskonferencer skal afholdes før DGl Storstrømmens ordinære års
møde, som afholdes i april måned.
Forslag, der ønskes behandlet på en idrætskonference, skal være DGl
Storstrømmens kontor i hænde senest 14 dage før idrætskonferencen.
Endelig dagsorden med bilag offentliggøres på hjemmesiden otte dage før
idrætskonferencen. Materialet er også tilgængeligt på idrætskonferencen.
Stk. 9:
Der afholdes ikke idrætskonferencer i de idrætter, hvor der ikke er et ud
valg. Der indkaldes til idrætskonference, såfremt foreningerne i idrætten
fremsender ønske herom.
Stk. 10:
Den ordinære idrætskonference har mindst fig. dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretninger
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af handlings- og arbejdsplan for det kommende års
arbejde
6. Valg af:
a. Formand
b. Udvalgsmedlemmer
7. Valg af 1. suppleant og evt. 2. suppleant
8. Eventuelt
Stk. 11:
Forretningsorden for aktivitetsudvalg fastsættes af aktiviteten selv.
Stk. 12:
Aktivitetsudvalg og arbejdsgrupper fremsender mødeindkaldelser til DGl
Storstrømmens kontor samt til aktivitetens kontaktperson i bestyrelsen.
Senest 2 uger efter mødet fremsendes mødereferat til DGl Storstrømmens
kontor.
Stk. 13:
Ekstraordinær idrætskonference afholdes efter udvalgets beslutning, eller
når mindst 1/5 af aktivitetens medlemsforeninger skriftligt indsender be
grundet begæring herom.
Stk. 14:
Bestyrelsen for DGl Storstrømmen kan indkalde til ekstraordinær idræts
konference, hvis de finder det nødvendigt.
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Stk. 15:

Ekstraordinær idrætskonference afholdes senest seks uger efter begærin
gens fremsættelse og indkaldes som for den ordinære idrætskonferences
vedkommende.

14 Regnskab
Stk. 1:

DGl Storstrømmens regnskab følger kalenderret.
Stk. 2:

Regnskabet revideres af en fagkyndig revisor, der skal være statsautorise
ret eller registreret revisor, samt at de kritiske revisorer. Den fagkyndige
revisor antages af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges af årsmødet.

15 Vedtægtsændriiiqçj
Stk. 1:

Vedtægtsændring kan ske p et årsmøde, nr mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for ændringen.
Stk. 2:

Beslutning om sammenslutning med eller optagelse at andre organisatio
ner skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

16 Opløsning af foreningen
Stk. 1:

Beslutning om opløsning af DGl Storstrømmen træffes p to p hinanden
følgende årsmøder. Der skal være mindst otte dage og højst seks uger
mellem møderne.
Stk. 2:

P det første årsmøde skal opløsning godkendes ved, at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Ved det andet årsmøde er
almindeligt flertal (over halvdelen) tilstrækkeligt til vedtagelse af DGl
Storstrømmens opløsning.
Stk. 3:

I tilfde at, DGl Sorstrømmens opløsning tilfalder den eventuelle formue
énd(s il eqalmennyttigt formål.
1
DGl til) anv
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Veckage på/shiØd,é 20. april 2017

L
Per B. Christensen, dirigent
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