
Vedtægter for Gadbjerg Fitness 

 

Formål: 
At styrke sundheden i Gadbjerg og omegn ved at tilbyde et professionelt 
tilbud om Fitness i lokalområdet. 
 
Struktur: 
Gadbjerg Fitness er en specialoprettet afdeling under Gadbjerg 
Idrætsforening (GIF) tilknyttet deres vedtægter og regler. 
 
Gadbjerg Fitness ledes af en valgt bestyrelse med minimum 5 medlemmer – 
en formand, en sekretær og en kasserer samt 2 menige medlemmer. 
 
Formanden for Gadbjerg Fitness har en fast plads i Hovedforeningens 
Bestyrelse. 
 
Formand, sekretær og kasserer er valgt for en 2 årig periode. Formanden og 
sekretær vælges i ulige år og kasserer vælges i lige år.  
 
Menige medlemmer er valgt for en 2 årig periode med én på valg hvert år. 
 
Medlemskab og dermed mulighed for at opnå støtte fra Sportens Venner i 
Give og omegn (Det tidligere Give Kommune) foregår gennem Gadbjerg 
Idrætsforenings medlemskab. 
  
Medlemskab: 
Opnås ved indmeldelse i Gadbjerg Fitness – et medlem i kontingentrestance 
eller anden restance i GIF kan ikke opnå medlemskab førend forholdet er 
bragt i orden. Samme regel gælder modsat ved restance i Gadbjerg Fitness. 
 
Økonomi: 
Budget samt regnskab forelægges i hovedforeningen. 
 
Der afleveres en skriftlig oversigt af budgetopfølgning 2 gange årligt med 
udgangen af maj og november til formanden for GIF. 
 
Overskud: 
Evt. overskud efter et regnskabsår bliver i Gadbjerg Fitness til fremtidig 
drift/nye aktiviteter. 



Revidering af regnskab: 
På Årsmødet vælges 2 revisorer for en 2 årig periode – 1 i lige år og 1 i ulige 
år.  
 
Driftsaftaler: 
Vejle Kommune yder selvstændigt tilskud til Gadbjerg Fitness efter reglerne 
om aktivitets-medlemstilskud.  
 
Ophør af samarbejdet: 
I tilfælde af ophør af Gadbjerg Fitness tilfalder evt. formue/underskud – 
herunder udstyr/maskiner Hoved-foreningen. 
 
Revidering af aftale: 
Såfremt der opstår forhold, der har indflydelse på aftalens vilkår, kan 
formanden for Gadbjerg Fitness indkalde til ekstraordinær revidering af 
aftalen.   
 
 
 
Aftalen er godkendt i januar 2013 af: 
 
Formand, Gadbjerg Fitness: Holger Heldbo 
 
 
 
Formand, Gadbjerg Idrætsforening: Søren Studt 
 
 


