KSG IDRÆTSFORENINGS
LOVE
VEDTAGET
PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Den 26. april 2017

KSG Idræt
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§1
Foreningens oprindelige navn KØBMANDSSKOLENS GYMNASTIKFORENING
ændres til ”KSG IDRÆTSFORENING” (efterfølgende kaldet KSGI).
Markedsføringsmæssigt kan bruges benævnelsen ”KSG IDRÆT” eller KSG.
Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
Foreningen er tilsluttet ”Danmarks Idræts Forbund”(DIF) og ”Danske Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforeninger”(DGI).
§2
Foreningens formål er at fremme interessen for idrætten. Dette søger den opnået ved at
give sine medlemmer lejlighed til at dyrke gymnastik, svømning, håndbold og eventuelle
andre idrætsgrene efter bestyrelsens skøn, såvel i motions- som i konkurrenceøjemed.
§3
KSGI har følgende afdelinger:
1. KSG Motionsgymnastik og Volley M/K
2. KSG Damemotion, Aerobic og Forældre/barn
3. KSG Håndbold
4. KSG Svømning
Nye afdelinger kan oprettes efter beslutning i bestyrelsen, men skal indføres i lovene på
næstfølgende generalforsamling.
§4
Enhver, der opfylder Danmarks Idræts Forbunds til enhver tid gældende regler for
udøvelse af idræt, kan optages som aktive medlemmer i KSGI via medlemskab i en af
KSGI’s afdelinger. Man kan ikke være direkte medlem af KSGI men altid via
medlemskab af en af afdelingerne. Er man medlem af en af afdelingerne er man
automatisk medlem af KSGI.
Som passivt medlem kan enhver optages i de enkelte afdelinger.
Bestyrelsen i de enkelte afdelinger kan udnævne ekstraordinære medlemmer og
æresmedlemmer, hvis rettigheder er som de ordinære medlemmers.
§5
KSGI’s GENERALFORSAMLING fastsætter et kontingent pr. medlem, som skal betales
af afdelingerne til KSGI på de tidspunkter, der bestemmes af KSGI’s bestyrelse.
Kontingentet i de enkelte afdelinger fastsættes af bestyrelserne i disse ligesom regler for
indbetaling og politik i forbindelse med manglende indbetalinger.
§6
Medlemmer, som findes at have anlæg for konkurrenceidræt, kan få adgang til træning
med deltagelse i officielle konkurrencer for øje. Såfremt vedkommende medlemmer
benytter sig heraf, er de pligtige til at passe træningen på forsvarlig måde og til at deltage
i konkurrencer og opvisninger i det omfang bestyrelsen finder anledning til at lade
foreningen repræsentere.
Medlemmerne må ikke deltage i andre ligestillede foreningers konkurrencer og
opvisninger uden bestyrelsens tilladelse og må i intet tilfælde konkurrere mod foreningen.
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Ved konkurrencer og opvisninger er medlemmerne forpligtede til at møde i den af
bestyrelsen foreskrevne dragt.
§7
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenstligt,
eller når mindst 50 medlemmer til foreningen indsender en skriftlig, motiveret opfordring
hertil. Bestyrelsen skal i sådant tilfælde senest en måned fra opfordringens modtagelse
indvarsle til ekstraordinær generalforsamling.
Hvis medlemstallet går under 100, er bestyrelsen dog pligtig til at indkalde en
ekstraordinær generalforsamling, såfremt en skriftlig, motiveret opfordring dertil
fremsættes af ¼ af medlemmerne.
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med 14 dages
varsel.
Indvarsling skal ske gennem medlemsbladet eller via KSGI’s hjemmeside. Kan dette ikke
lade sig gøre, da skriftligt til de enkelte medlemmer via afdelingerne, hvor afdelingernes
bestyrelser er ansvarlige for udsendelsen.
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsordenen.
Lovændringer kan kun foretages af en generalforsamling. Ordlyden af forslag til
lovændringer skal bekendtgøres for medlemmerne samtidig med indvarslingen til
generalforsamlingen.Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst halvdelen af
foreningens medlemmer er til stede, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indvarsles hurtigst muligt, dog
senest inden 2 måneder, til en ny generalforsamling (en ekstraordinær
generalforsamling), som herefter er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal uden
hensyn til de mødtes antal, jvf. dog stk. 9 i statutterne for KsG’s Idrætsfond.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i
hænde senest den 28. februar.
§8
Medlemmerne er stemmeberettigede, når de er fyldt 17 år og har været 3 måneder i
foreningen.
Adgang til generalforsamlingen tilstedes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, kun mod
behørig legitimation, hvilket dog skal bekendtgøres ved indvarslingen. Afstemning
foregår ved håndsoprækning medmindre generalforsamlingen eller bestyrelsen stiller
krav om skriftlig afstemning.
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§9
Dagordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Bestyrelsen fremlægger foreningens regnskab.
Fastlæggelse af afdelingernes kontingent til KSGI
Fondsbestyrelsen fremlægger regnskab og aflægger beretning for Idrætsfonden.
Valg af medlemmer til foreningens tillidsposter
Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de mødte
medlemmer. Den afgør alle sager ved almindelig stemmeflertal. Herfra undtages dog det i
§7 nævnte tilfælde.
§10
På generalforsamlingen føres en forhandlingsprotokol, som skal underskrives af
dirigenten.
§11
Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand samt en repræsentant fra hver
afdeling, valgt af den pågældende afdeling.
Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, ved valg på ekstraordinær
generalforsamling dog kun for tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger to kritiske revisorer. Hvis Frederiksberg Kommunes
tilskudsregler eller myndigheder stiller krav derom, bemyndiges bestyrelsen til at
anvende en statsautoriseret eller registreret revisor.
Generalforsamlingen vælger tillige en revisorsuppleant.
Revísorerne forestår såvel afdelingernes som den samlede forenings regnskabsmateriale
tillige med KsG’s Idrætsfonds regnskab jævnfør Idrætsfondens vedtægter §6.
§12
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en sekretær og en kasserer. Hvor det
skønnes nødvendigt kan bestyrelsen nedsætte et udvalg eller udpege enkeltpersoner med
tilknytning til foreningen til at varetage ledelsen af enkelte opgaver eller afdelinger.
Bestyrelsen kan ansætte en lønnet forretningsfører og/eller kontorhjælp. Foreningens
økonomiske risikoherved skal være dækket ved en kautionsforsikring.
Bestyrelsen afholder møde efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget og
forpligtet til at deltage i afgørelsen af samtlige foreningens anliggender. Enhver sag skal
gøres til genstand for forhandling og evt. beslutning i bestyrelsen, såfremt dette ønskes af
et bestyrelsesmedlem. Ved afstemning, hvor stemmerne står lige, er formandens
subsidiært næstformandens stemme afgørende. Foreningen kan overfor tredje part tegnes
af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller
kassereren, hvis denne ikke er medlem af bestyrelsen. Kassereren og formanden har
begge adgang til foreningens bankkonto, og har fuldmagt til at disponere almindelige
sager om betaling og fordeling af foreningens midler efter de retningslinier, bestyrelsen
udstikker.. Denne fuldmagt kan til enhver tid stoppes med øjeblikkelig virkning!
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§13
Overtræder et medlem disse love, modarbejder foreningens formål eller undlader at
efterkomme de bestemmelser, som ledelsen måtte træffe til ordenens overholdelse, kan
bestyrelsen fritage medlemmet dets rettigheder for en bestemt periode og eventuelt
ekskludere dette. I tilfælde af eksklusion har det ekskluderede medlem dog ret til at
forlange sin sag optaget på førstkommende generalforsamling.
§14
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Beløb, som ikke er nødvendige i
foreningens daglige drift, skal henstå på en bankbog lydende på foreningens navn.
§15
Er der ved regnskabsårets afslutning større kassebeholdning, end man skønner nødvendig
for den daglige drift, overføres efter generalforsamlingens godkendelse et beløb til
foreningens Idrætsfond.
§16
KSG’s Idrætsfond, stiftet 1927 som Købmandsskolens Gymnastikforenings
Jubilæumsfond, er en af foreningens daglige drift uafhængig institution, for hvilken der i
forbindelse med disse love er vedtaget særlige statutter.
§17
Foreningens logo er som vist på forsiden af disse love (visse mindre grafiske justeringer
kan dog foretages) og foreningen markedsføres under sit fulde navn eller KSG IDRÆT
eller KSG.
§18
Så længe foreningen tæller 10 aktive medlemmer, kan den ikke opløses.
I tilfælde af foreningens opløsning overføres foreningens aktiver til KsG’s Idrætsfond.
§19
Disse love træder i kraft den 26. april 2017, hvorefter tidligere love annulleres.
Underskrifter:
Frederiksberg, __________ 2017
Formand:

Steen Glaring _________________________________________

Dirigent:

Erling Pedersen________________________________________
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