
VEDTÆGTER for 

Greve Senior Sport 

"OP PÅ DUPPERNE"  

 

Foreningen 

§1.a. 

Foreningens navn er Greve Senior Sport, i daglig tale "OP PÅ DUPPERNE". 

Dens hjemsted er Greve kommune 2670 Danmark. 

 

§1.b. 

Foreningens formål er, at tilbyde medlemmerne et bredt udvalg af bevægelsesformer, kurser, foredrag m.m. 

der sigter mod en sund og indholdsrig "tredje alder".  

De fysiske aktiviteter opdeles således, at alle interesserede har mulighed for at deltage på et niveau, der er 

tilpasset den enkelte. 

Dette fremmes gennem rekruttering, uddannelse og fastholdelse af instruktører på højt fagligt niveau. 

 

§1.c. 

Foreningen søger samarbejde med kommunen og andre relevante parter omkring sundhedsprojekter der 

falder indenfor foreningens formål og retter sig mod dens specifikke målgrupper. 

 

§1.d. 

Foreningen er en afdeling under Greve Idræts Forening GIF og herigennem tilsluttet de Danske Gymnastik 

og Idrætsforeninger DGI. Herudover kan foreningen tilslutte sig relevante nationale og internationale 

organisationer der repræsenterer foreningens formål.  

 

Medlemmer 

§2.a. 

Enhver, der opfylder forudsætningerne for at deltage i de enkelte discipliner kan, såfremt der er plads, 

optages som medlem. 

Indmeldelse sker ved underskrift på en af bestyrelsen udfærdiget indmeldelsesblanket. 

Udmeldelse skal ske skriftligt, med en måneds varsel, inden en kontingentperiodes udløb. 

 

§2.b. 

Passive medlemmer kan optages i Foreningen. Disse medlemmer kan ikke deltage i fysisk udfoldelse, men i 

alle foreningens øvrige aktiviteter. 

 

§2.c. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den vurderer, at dette medlem opfører sig på en måde der skader 

foreningens sociale miljø og / eller hæmmer den daglige drift og / eller skader foreningens omdømme. Det 

udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

§2.d. 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede 

forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 



 

§2.e. 

Alle aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar, og foreningen kan ikke gøres ansvarlig med krav om 

erstatning, hvad enten det gælder skader på krop eller ejendele. 

 

§2.f 

Hvis et medlem har gjort en stor og langvarig indsats for foreningen, kan generalforsamlingen, efter 

indstilling fra bestyrelsen, vælge at gøre dette medlem til æresmedlem. 

Æresmedlemmer kan vederlagsfrit deltage i alle foreningens daglige motionstilbud og fester. 

 

 

KONTINGENT 

§3.a. 

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.  

Underbemidlede kan ved forelæggelse af behørig dokumentation, blive helt eller delvist fritaget for at betale 

kontingent. 

 

LEDELSE 

§4.a. 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes møde hvert år i februar måned. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside/pr. e-mail og ved 

opslag på foreningens opslagstavler.  

 

§4.b. 

Indkaldelsen skal indeholde sted, tidspunkt og dagsorden. 

 

§4.c. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, herunder forslag til kandidater til bestyrelsen,skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. 

 

§4.d. 

Alle aktive og passive medlemmer er valgbare og har stemmeret. 

 

§4.e. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

 

§4.f. 

Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.  

 

§4.g. 

På generalforsamlingen er dagsordenen følgende: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller 



3. Formanden aflægger mundtlig beretning. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Kassereren fremlægger budget til godkendelse. 

6. Indkomne forslag 

7. Valg (for 2 år) 

I lige år vælges:  

Formand og Sekretær 

                 I ulige år vælges: 

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem 

Hvert år vælges: 

      Revisor og Revisorsuppleant. 

8 Eventuelt 

 

Ved forfald i en valgperiode konstituerer bestyrelsen nye bestyrelsesmedlemmer frem til førstkommende 

ordinære generalforsamling. 

 

§4.h. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 

af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden, med oplysning om 

det emne, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes senest 1 måned efter, at 

begæringen er fremsat. 

Alle sager, undtagen foreningens opløsning §7,afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

 

BESTYRELSEN 

§5.a. 

Bestyrelsens 4 medlemmer varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden 

eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden, med mindst 8 dages varsel, 

ved meddelelse af dagsorden. 

 

§5.b. 

Et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde er altid beslutningsdygtigt. 

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Sekretæren fører protokol over vedtagne beslutninger.  

 

§5.c 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, og uddelegere kompetencer til disse, efter behov. Bestyrelsen kan til 

enhver tid nedlægge et nedsat udvalg.  

 

REGNSKAB 

§6.a. 

Kassereren fører regnskabet på omhyggelig og ordentlig måde og efter god regnskabsskik. 

 

§6.b. 

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 21. januar afgiver bestyrelsen regnskab til 



revisoren. 

 

OPLØSNING 

§7.a. 

Foreningen kan kun opløses eller sammensluttes med anden forening, såfremt dette vedtages med mindst 

75 % af stemmerne på en generalforsamling indkaldt med kun dette ene punkt på dagsordenen. 

 

§7.b 

Ved evt. opløsning af foreningen fordeles materialer og midler, i henhold til medlemmernes beslutning, til 

trænings og / eller sundhedsfremmende projekter for seniorer i Greve kommune. 

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 17/3 2008 med seneste ændring den 15. februar 2010 

 

Ændring af 2d vedtaget på generalforsamling 26. februar 2018 

 

§2.f. tilføjet på generalforsamling 25. februar 2019 

 

 

 
  
Formand: Jette Nielsen ______________________________________ 

 

Sekretær: Jørgen Nielsen ________________________________________ 

 

Kasserer: Birgit Ottosen ________________________________________ 

 

Bestyrelsesmedlem: 

John Christensen ________________________________________ 


