
 
 
 

Vedtægter for COMPANA® Gymnastikforening  

 
§ 1.  

Foreningens navn er COMPANA® Gymnastikforening og har hjemsted i Vejle Kommune.  

 
§ 2.  
Foreningens formål er at tilbyde gymnastik udviklet til forebyggelse af ryg- og bækkenproblemer samt være 
med til at udbrede kendskabet til COMPANA's S-formstræning i Vejle Kommune.  
 
§ 3.  
Som medlemmer optages alle, som har interesse i foreningens formål. Alle medlemmer har stemmeret. 
Medlemmer skal være fyldt 18 år for at kunne vælges ind i bestyrelsen.  
 
§ 4.  
Indmeldelse i foreningen kan ske via foreningens hjemmeside eller gennem bestyrelsens medlemmer.  
 
§ 5.  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i 
november måned og indkaldes med 14 dages varsel. Eventuelle forslag må være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet 
af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom. Almindeligt 
stemmeflertal er afgørende ved alle afstemninger, dog med undtagelse af afstemning om foreningens 
ophør jfr. §15. Ved valg kan forlanges skriftlig afstemning. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er 
beslutningsdygtig. Eventuelle forslag om ændring af foreningens vedtægter skal udsendes/fremsættes i 
forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.  
 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

 valg af dirigent  

 formandens beretning  

 kassererens beretning  

 behandling af indkomne forslag  

 valg af bestyrelse  

 valg af revisor  

 valg af revisorsuppleant  

 eventuelt  
 
§ 6.  
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 2-3 
bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 1 revisor og 1 suppleant for revisoren. Valgene gælder for 1 år. 
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.  
 
§ 7.  
Kassereren forestår og fører foreningens regnskab og sørger for, at kontingenterne indgår rettidigt.  
 
§ 8.  
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen  
Kontingentet består af :  
1. Aktivitetskontingent.  
 
§ 9.  
Regnskabsåret er 1. september - 31. august.  
 
 

 



§ 10.  
Formanden og kassereren tegner foreningen og kan disponere over foreningens bankkonti. 
 
§11 
Foreningen er på ingen måde ansvarlig for personskader, som opstår i forbindelse med deltagelse i 
gymnastikken. 
 
§12.  
Foreningens bestyrelse kan ikke drages til ansvar, personligt eller økonomisk, for krav stillet udefra.  
 
§13.  
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der ikke retter sig efter foreningens regler, eller som overtræder 
gældende lovgivning. Medlemmet har ret til at fremføre sit syn på baggrunden for udelukkelsen på 
førstkommende generalforsamling.  
 
§14.  
Som instruktør/vejleder kan kun ansættes personer, der har gennemgået kurser/opfølgning i den specielle 
Gymnastik som COMPANA® udbyder.  
Der indgås aftaler mellem COMPANA® Gymnastikforening og instruktører/vejledere.  
 
§ 15.  
Foreningen kan kun ophæves ved en ekstraordinært indkaldt generalforsamling, og når mindst 3/4 af de 
fremmødte stemmer herfor.  
Er ophævelse vedtaget, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler. 
Midlerne skal dog bruges til sundhedsfremmende formål i Vejle Kommune.  
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. november 1998, ændret på den 
ordinære generalforsamling 30. november 2011, 1. november 2012, 5. november 2014, og senest ændret 
på den ordinære generalforsamling 4. november 2015. 
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