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Vedtægter for Gangsportsforeningen Landstrygerne 

 

§ 1 

Navn og hjemsted 

Stk. 1 

Foreningens navn er Landstrygerne. 

Stk. 2 

Foreningens hjemsted er Varde Kommune 

§ 2 

Foreningens formål 

Stk. 1. 

 Foreningens formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for gangsporten samt tilrettelægge 

gangsportsarrangementer og skabe et godt kammeratskab mellem gangsportsinteresserede. 

Stk. 2 

Foreningen er uafhængigt af partipolitiske og religiøse organisationer. 

§ 3 

Tilhørsforhold 

Stk. 1. 

Foreningen skal være tilsluttet mindst et af følgende forbund: 

 Dansk Atletik forbund og eller 

 Dansk Motionsforbund. 

Foreningen er underkastet de for det/de pågældende forbund gældende vedtægter og bestemmelser.  

§ 4 

Medlemsskab 

Stk. 1. 

Som medlem kan optages ALLE gangsportsinteresserede.  

Udmeldelse kan ske skriftligt til formand eller kasserer. 

Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senet 1 måned efter, at 

der er rykket for det. 

§ 5 

Kontingent 

Stk. 1. 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 
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§ 6 

Generalforsamling 

Stk. 1. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg ifølge vedtægterne. 

8. Eventuelt. 

Indvarsling sker skriftligt senest 14 dage forud for generalforsamlingen i form af e-mail eller alm. post. 

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens 

medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav herom, ledsaget af en dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtagelse af en sådan begæring 

§ 8 

Bestyrelsen 

Stk. 1. 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. 

Ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer 

Lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsen for den resterende del af det afgående 

bestyrelsesmedlems valgperiode. 

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede 
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§ 8a 

Tegning 

Stk. 1. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i 

forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.. 

Stk. 2. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

§ 9 

Regnskab 

Stk. 1. 

Foreningens regnskabsår er 01.10 – 30.09 

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens midler. 

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning. 

For hver regnskabsår udarbejdes et skriftligt regnskab, som skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen. 

§ 10 

Udvalg 

Stk. 1 

Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg, hvortil også kan vælges medlemmer uden for 

bestyrelsen. 

§ 11 

Vedtægtsændringer 

Stk. 1 

Til ændring af foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer stemmer herfor. 

§12 

Stemmeret 

Stk. 1 

Stemmeret ved generalforsamlingen og lignende har ethvert medlem over 16 år for hvem der er betalt kontingent. 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

§13 

Eksklusion/udelukkelse 

Stk. 1 

En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens 

love, vedtægter, retningslinjer og aftaler. 

Den ekskluderede kan forlange sin sag behandlet på efterkommende ordinære generalforsamling, hvortil vedkommende 
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har adgang og taleret under sagen. 

Generalforsamlingen har den endelige afgørelse. 

§14 

Opløsning af foreningen 

Stk. 1 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt i samme 

anledning. 

Til vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. 

Foreningens midler indsættes på en for tilfælde nyoprettet konto i et anerkendt pengeinstitut. 

Ovennævnte konto samt foreningens øvrige aktiver forvaltes af ”Idræts- og Fritidssamvirke” i Varde Kommune. 

Midler og andre aktiver kan frigøres, hvis 

 Foreningen genoprettes med tilslutning til de i §3 nævnte forbund. 

 Der oprettes en forening med samme formål som ”Landstrygerne”. En sådan forening må ikke have samme 

navn som andre march-, motions- eller gangsportsforeninger i landet. Den skal endvidere (såfremt disse 

eksisterer) være tilsluttet mindst et af de i §3 nævnte forbund. 

Såfremt der på 10-årsdagen for foreningens opløsning ikke er fundet anvendelse for midler og andre aktiver tilfalder 

disse ”Idræts- og Fritidssamvirke” i Varde Kommune, som derefter efter egen bestemmelse fordeler disse midler til andre 

foreninger, hvis formå er at brede idræt. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21.10.2014  

 

Dirigentens navn og underskrift: 

 

………………………………………………………. 

Hanne Moesgaard 

 

bestyrelsens underskrift 

…………………………………………………………             ……………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………              ……………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………. 
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Vedtaget på generalforsamlingen den den 21. oktober 1982 

Ændret ved generalforsamlingen den 25 oktober 1983 

Ændret ved generalforsamlingen den 23. oktober 1984 

Ændret ved generalforsamlingen den 28. oktober 1986 

Ændret ved generalforsamlingen den 22. oktober 1991 

Ændret ved generalforsamlingen den 25 oktober 1994 

Ændret ved generalforsamlingen den 26. oktober 2010 

Ændret ved generalforsamlingen den 21. oktober 2014 

 


