30. JUN 2020
Vedtægter
for
Fredericia Garnisons Idrætsforening.

§ 1.
Navn.
Foreningens navn er Fredericia Garnisons Idrætsforening, forkortet FAGI.
Foreningens hjemsted er Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia.
Foreningen er stiftet 9. maj 1919.

§ 2.
Formål.
Foreningens formål er at fremme interessen for frivillig idræt hos foreningens
medlemmer ved:
•
•
•

At lette medlemmernes adgang til at dyrke den idræt, som de måtte ønske.
At afholde idrætskonkurrencer i garnisonen.
At formidle de hertil berettigede medlemmers deltagelse i de af Dansk Militært
Idrætsforbund (DMI) og evt. andre forbund, afholdte stævner, jf. de herfor gældende bestemmelser.

§ 3.
Medlemmer.
a. Som ordinære medlemmer kan optages følgende personelkategorier:
•
•
•
•
•

Personel med fast ansættelse i Forsvaret,
Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt,
Værnepligtigt personel,
Personel i Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen,
Personel, der er ansat hos en civil udbyder, og som gennem ansættelsen har fået udstedt et permanent adgangskort til et militært tjenestested.

b. Som ordinære medlemmer kan endvidere optages ægtefælle/samlever samt børn til
de i pkt. a. anførte personelgrupper.
c. Som ordinære medlemmer kan også optages personer, som tidligere har været omfattet af kategori a. samt disses ægtefælle/samlever og børn.
d. Som ekstraordinære medlemmer kan optages civile, der blot ønsker tilknytning til
FAGI.
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§ 4.
Kontingent.
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og termin.

§ 5.
Udmeldelse og udelukkelse.
Udmeldelse kan ske løbende måned + 1 måned. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til
kassereren eller næstformanden.
Midlertidig udelukkelse at et medlem kan foretages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, herunder længerevarende kontingentrestance. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusionen. Afstemningen skal være skriftlig. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmål om eksklusion afgjort på den førstkommende
ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af manglende kontingentindbetaling efter
to rykkere fra kassereren.

§ 6.
Forpligtelser.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Prokura kan gives.
Ved optagelse af lån kræves dog hele bestyrelsens samtykke.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver en generalforsamlings beslutning.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med deres formue.

§ 7.
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen, som kan være ordinær eller ekstraordinær, er højeste myndighed for
foreningens indre anliggender. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden og evt. lovændringsforslag fra bestyrelsen.
Beslutninger tages ved simpelt flertal, dog § 8 og § 11.
Kun ordinære medlemmer, der ikke har kontingent restance, har stemmeret på en generalforsamling.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle tvivlsspørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt dirigenten eller mindst
et medlem ønsker det.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i første kvartal.
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Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Behandling af evt. indkomne forslag. Vedtagelse heraf træder umiddelbart i
kraft.
Fastsættelse af kontingent, gældende fra efterfølgende måned.
Valg af bestyrelse:
Lige årstal:

Formand (direkte valg)
2 – 4 bestyrelsesmedlemmer (samlet valg)

Ulige årstal:

Næstformand (direkte valg)
Kasserer (direkte valg)
1 - 3 bestyrelsesmedlemmer (samlet valg)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Valg af 2 bilagskontrollanter og en bilagskontrollant-suppleant, for 1år.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 (otte) dage forinden.
Forslag om lovændring skal vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent, og
skal afholdes, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom.

§ 8.
Bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse består af 6 - 10 medlemmer, der alle vælges blandt de under § 3
nævnte ordinære medlemmer, for en periode af 2 år. Formanden og næstformand bør være
tjenstgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Afstemningen foretages skriftligt, når blot et af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
ønsker det. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen udfærdiger referat fra hvert bestyrelsesmøde. Referatet udsendes senest
14 dage efter mødet.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til
at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
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For at kunne deltage som aktiv skytte i FAGI, skal den enkelte skytte medlemsføres i et
særligt medlemskartotek, a.h.t. skyttenummer og aktivitetsniveau.
Våbenpåtegning kan kun gives til aktivt skydende medlemmer.
Et medlem skal, med sit private våben, deltage i mindst 5 stævner for FAGI på et år, for at
kunne betragtes som et aktivt skydende medlem.

§ 9.
Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen godkender regnskabet inden det fremlægges på generalforsamlingen.
Foreningens midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 10.
Medlemskab.
Foreningen er medlem af Dansk Militært Idrætsforbund og som sådant underkastet dets
love, amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser m.v. jf. love for DMI.
Foreningens love skal være godkendt af forbundet.
Foreningen kan tillige være medlem af andre forbund.

§ 11.
Foreningens opløsning.
Foreningen kan opløses ved garnisonens nedlæggelse eller evt. opløsning af DMI eller væsentlige ændringer i dets virkeområde. Nedlæggelse af foreningen kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst ½ af foreningens ordinære medlemmer er til
stede, eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt, og mindst ¾ af de stemmeberettigede
stemmer for forslaget. Ved opløsning tilfalder foreningens midler DMI, eller en videreførende DMI idrætsforening, med hvilken den hidtidige idrætsforening måtte blive sammenlagt.
Beslutning om anvendelse af midler træffes i så fald af den ekstraordinære generalforsamling.
Ved opløsning eller udmeldelse af DGI skal samtlige herfra modtagne ejendele, samt for
skytteforeningens vedkommende, kartotekerne over registreringspligtige våben, afleveres til
DGI.
---oOo--Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. juni 2020.

________________
Lars Abild
formand

________________
Michael I. Olsen
dirigent
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