VEDTÆGTER
for
Hjørring Garnisons Idrætsforening
(HGI)
§ 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er
HJØRRING GARNISONS IDRÆTSFORENING (HGI)
Dens hjemsted er
Arsenalvej 33 - 55, Hjørring Kommune.
Foreningen er en videreførelse af Hærens Materielkommandos
Idrætsforening (stiftet den 1. august 1927) og Hjørring Garnisons
Idrætsforening (stiftet den 22. oktober 1959), der blev
sammenlagt den 29. april 1982.
Foreningen er medlem af Dansk Militært Idrætsforbund (DMI).
Foreningen er medlem af De Danske Skytteforeninger,
Amtsforening Vendsyssel.
Foreningen af medlem af Dansk Firma Idrætsforbund (DFIF)
Beslutning om medlemsskab i andre idrætsorganisationer træffes
af bestyrelsen.
§ 2. FORENINGENS FORMÅL.
Foreningens formål er
at fremme interessen for den frivillige idræt ved de militære
tjenestesteder i Hjørring Kommune.
at give foreningens medlemmer mulighed for at dyrke idræt og
deltage i konkurrencer i eget regi.
at repræsentere ovennævnte tjenestesteder ved deltagelse i
idrætsarrangementer.

§ 3. FORENINGENS MEDLEMMER.
a. Som ordinære medlemmer af HGI kan optages følgende personel,
tjenestegørende ved de militære tjenestesteder i Hjørring
Kommune.
b. Personel med fast ansættelse i Forsvaret, herunder
Hjemmeværnet.
1. Værnepligtigt personel.
2. Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder
Hjemmeværnet.
3. Desuden kan et etableret ordinært medlemskab videreføres
for det personel, der er afskediget fra Hjørring.
HGI medlemmer af ovennævnte kategorier er tillige samtidig
ordinære medlemmer af DMI.
b. Som ekstraordinære medlemmer af HGI kan optages:
1. Midlertidigt ansatte ved de militære tjenestesteder i Hjørring
Kommune.
2. Øvrigt afskediget personel, jf. § 3. a. (4).
3. De i § 3. a. nævnte ordinære medlemmers ægtefælle
(samlever) og børn.
4. Ansatte i civile myndigheder/firmaer etc. som har adresse på
Hjørring kaserne.
c. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der har gjort
en særlig indsats for foreningen.
d. Som passive medlemmer kan optages personer, som ønsker at
støtte idrætsforeningen.
e.Medlemmer af andre militære idrætsforeninger, der forretter
midlertidig tjeneste i Hjørring, kan deltage i HGI aktiviteter på lige
fod med foreningens ekstraordinære medlemmer.
§ 4. KONTINGENT.
a.Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Der kan fastsættes forskellige kontingentsatser for ordinære og
ekstraordinære medlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

b. Ordinære medlemmers kontingent opkræves månedligt ved
indeholdelse i lønnen. Indmeldelsesblanketten tjener samtidig som
indeholdelsesbegæring.
Ekstraordinære medlemmers kontingent opkræves for et år ad
gangen.
c. Man er først valgbar til foreningens bestyrelse, når der er betalt
kontingent til foreningen i minimum 3 måneder.
§ 5. IND- OG UDMELDELSE.
Indmeldelse sker ved aflevering af en udfyldt indmeldelsesblanket til et
af HGI bestyrelsesmedlemmer.
Udmeldelse kan ske med 2 måneders varsel ved henvendelse til
foreningens kasserer.
§ 6. FORPLIGTELSER.
Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen
hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens
side; alene foreningen hæfter med de rådige midler,
har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover
kontingentforpligtelsen,
har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af
nogen art.
§ 7. GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse af
generalforsamlingen sker ved udsendelse af mail til alle ordinære
medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen skal finde sted.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og forslag, der ønskes behandlet.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før forsamlingens
afholdelse. Formanden skal herefter uopholdelig give meddelelse om
forslagene ved udsendelse af mail til alle ordinære medlemmer.

Generalforsamlingen indkaldes ordinært 1 gang hvert år - i februar - til
varetagelse af følgende foranstaltninger:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af forelagte forslag
5. Valg af:
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
c. Revisor og revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Generalforsamlingen kan også indkaldes ekstraordinært, hvis
bestyrelsen mener, at der er behov herfor, eller hvis mindst 20 ordinære
medlemmer fastsætter skriftligt ønske herom med angivelse af, hvilke
sager, der ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal indkaldes senest 4 uger efter at sådant ønske
er fremsat.
Generalforsamlingen kan kun behandle sager og forslag, der har været
anført i indkaldelsen (eller eventuel tilføjelse).
Formanden er på valg hvert år. Øvrige bestyrelsesmedlemmers og
revisorers valgperiode er 2 år, idet dog halvdelen er på valg hvert år.
Bestyrelses- og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Valgbar til ovennævnte bestyrelsesposter m.v. er ethvert ordinært
medlem af foreningen.
Valg og afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, undtagen
ved
udelukkelse af et medlem
ændring af foreningens vedtægter,
idet der til afgørelse af sådanne sager kræves mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.

Stemmeret har fremmødte ordinære medlemmer.
Der skal anvendes skriftlig afstemning, såfremt blot 1 ordinært medlem
fremsætter ønske derom.
§ 8. BESTYRELSE.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af
1 formand
4 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen
med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte de nødvendige aktivitetsudvalg. Til besættelse
af udvalgsposter kan bestyrelsen foretage udpegning blandt alle
ordinære medlemmer.
Bestyrelsen er forpligtet over for DMI i henhold til forbundets love § 7.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens
bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at
tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens
skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et
våben.
§ 9. REGNSKAB.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest 01 FEB afgive driftsregnskab for det foregående
år og status pr. 31 DEC til revisorerne.
Foreningens 2 revisorer gennemgår i perioden 01 FEB - 15 FEB
foreningens samlede regnskab og påser, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Det reviderede
regnskab skal tilbagesendes til bestyrelsen senest 15 FEB. Revisorerne
har ret til at revidere regnskabet til enhver tid og pligt hertil 1 gang
årligt.
§ 10. FORENINGENS OPHÆVELSE.
Til foreningens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens ordinære
medlemmer er tilstede ved en hertil indkaldt generalforsamling, og
mindst 2/3 af disse stemmer for ophævelse.
Hvis fremmødet ikke er som beskrevet ovenfor, men 2/3 af de
fremmødte ordinære medlemmer stemmer for ophævelse, kan

ophævelse vedtages på en, inden 4 uger, hertil indkaldt
generalforsamling, når mindst 2/3 af her fremmødte ordinære
medlemmer stemmer herfor.
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder foreningens eventuelle
midler DMI.
I tilfælde af foreningens ophævelse, tilfalder samtlige ejendele modtaget fra Amtsforening Vendsyssel eller De Danske Skytteforeninger
- respektive foreninger.
***********
Ovenstående vedtægter er vedtaget af HMAKI ekstraordinære
generalforsamling 29 APR 1982 i Hjørring og af HGI ordinære
generalforsamling samme tid og sted.
Vedtægterne er rettet på generalforsamlingen i 1993, 1997, 2004, 2007,
2014 og 2016.

