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Motivation for Forslag 7.c 

Vedtægtsrevision 

Som konsekvens af bestyrelsens to store forslag til vedtægtsændringer, nemlig ny 

medlemsstruktur og ny organisering på udvalgsniveau, er vedtægterne gennemskrevet. Der er 

naturligvis omskrevet i de paragraffer, som omhandler de to områder, men da der er mange 

afledte konsekvenser, fx dagsorden til årsmøde, aktivitetsudvalg og valg, har der været behov for 

at lave en reel gennemskrivning af hele vedtægtssættet.  

I den forbindelse er der også ændret indholdsmæssig andre steder. For eksempel er forældede 

paragraffer fjernet (Billedrettigheder, Matchfixing m.v.) og suppleantposten i bestyrelsen er 

erstattet med et krav om, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis flere 

end to medlemmer udtræder i løbet af bestyrelsesåret. Derudover er der foretaget omrokering af 

paragraffer, afsnit der udgår, eller er ændret til nutidige formuleringer og ordlyd. 

På grund den store revidering giver en sammenstilling med de tidligere vedtægter ikke et brugbart 

overblik. Det er hensigtsmæssigt at forholde sig til de samlede vedtægter i sammenhæng.  

Dog vil de to store forslag (medlemsstruktur og ny organisering på udvalgsniveau) blive stillet til 

afstemning særskilt. 

Ændringer siden høring 

Bestyrelsen valgte at sende udkast til nye vedtægter i høring i august/september. Der kom seks 

høringssvar fra medlemsforeningerne, og der har desuden været interne input og dialog med 

GymDanmarks udvalg. De gode input har givet anledning til justeringer i forslaget, og derudover 

er foretaget korrekturmæssige ændringer. 

Disciplinerne skrives ind i vedtægterne igen 

På baggrund af dialog og høringssvar er det blevet tydeligt, at det er vigtigt, at GymDanmarks 

discipliner fremgår af vedtægterne. Det har ikke været intentionen at skabe usikkerhed om 

disciplinernes rolle, så derfor er der i det endelige forslag til vedtægterne tilføjet et nyt stk. 2 i § 8, hvor 

det fremgår, hvilke discipliner der skal nedsættes komitéer i.  

Med den nye tilføjelse, vil det til en hver tid kun være repræsentantskabet, som kan nedlægge 

discipliner.  

Der har været dialog med Gymnastik for Alle-udvalget, som primært beskæftiger sig med opvisningerne 

”Gymnasternes Dag” og ”GymForLife”. GfA overgår til at blive en projektgruppe for opvisninger i den 

nye organisering. Derfor fremgår de ikke som en disciplinkomité, men som en projektgruppe for 

Opvisningsgymnastik i det nye vedtægtsforslag. 

Dagsorden til repræsentantskabsmødet 

Med repræsentantskabsmøde hvert år, er det sjældent mange bestyrelsesmøder en suppleant når at 

være med til, inden der er mulighed for at lade repræsentantskabet vælge et nyt bestyrelsesmedlem. 

Desuden kan det være svært for en suppleant at træde ind midt i et arbejdsår, da der er mange 

fortløbende sager at sætte sig ind i.  
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Men da Ordensudvalget arbejder med enkeltstående sager, er der ikke samme behov for kontinuitet i 

dette udvalg, som der er i bestyrelsen. Det er let for en suppleant at træde ind ved et enkelt møde i 

Ordensudvalget og bidrage, og Ordensudvalget har været glade for at kunne gøre brug af en suppleant.  

 

Ordensudvalget har derfor ønsket at beholde suppleantordningen, og den er indskrevet i det endelige 

forslag. 

Dagsorden Punkt 6, ”Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning”: Punkt 6 er fjernet i det endelige 

forslag, da forbundet ikke længere arbejder i 1års-planer, men tegner en politisk retning, som rækker 

længere frem. Derfor fremlægges strategierne for flere år ad gangen, og der vil være år, hvor punktet 

ikke er relevant. Samtidig er der blot tale om en minimumsdagsorden i vedtægterne, og det er muligt at 

tilføje punktet på årsmødet de år, hvor bestyrelsen vil fremlægge et strategiskift eller et nyt politisk 

program. Det kommende år fremlægges altid i forbindelse med budgetforslag. 

De tilretninger, der er foretaget siden høringen er: 

• § 8: Indsat nyt stk. 2: Bestyrelsen skal som minimum nedsætte disciplinkomiteer indenfor 

følgende discipliner: Idrætsgymnastik, Rytmisk Gymnastik, Sports Acrobatik, Rope Skipping, 

TeamGym, Trampolin og Tumbling samt en projektgruppe for Opvisningsgymnastik. 

• § 10 stk. 6: I Dagsorden til årsmødet er punkt 6 ”Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning” 

fjernet 

• § 10 stk. 6: I Dagsorden til årsmødet er tilføjet punkt 10.c ”2 suppleanter til ordensudvalget 

(vælges for ét år)”  

Korrektur – ikke indholdsbærende rettelser 

• § 7 stk. 2 litra h er fjernet, da det var en gentagelse af § 8 stk. 1 

• § 7 stk. 2 litra i er tilføjet ”konkurrencer” 

• § 10 stk. 18: Rettet til rigtig paragrafhenvisning (fra § 6 til § 14) 

• § 15 stk. 1: ”GymDanmark” er ændret til ”Danmarks Gymnastik Forbund” og ”GymDanmarks” er 

ændret til ”forbundets”  

• ”Aktivitetskontingent” er rettet til ”disciplinkontingent” 

• Tegnsætning og linjeskift flere steder i dokumentet 

 


