
Vedtægter 
 

for 

 

Hesselager forenede Sportsklubber 

  





§1.  

Foreningens navn er Hesselager forenede Sportsklubber.  

Stiftet den 15. marts 1866 som 10. kreds. 

Hesselager forenede Sportsklubber blev sammensluttet af Hesselager Skytte og Gymna-

stikforening, Hesselager Boldklub og Hesselager Idrætsforening den 8. april 1964.  

Foreningen har hjemsted i Svendborg kommune. 

§2.  

Foreningen er medlem af DGI Fyn med formål og virkemåde, som nævnte foreningers 

vedtægter fastsætter. Desuden indmeldes idrætsgruppeme i de specialforbund, hvor de 

forskellige idrætsgrene efter bestyrelsens skøn naturligt hører hjemme. 

§3. 

1, Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig 

 nærværende vedtægter. 

 Støttemedlemmer kan optages. 

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det 

 udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling 

§4. 

1.     Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af: 

    a. Formand. 

    b. Næstformand. 

    c. 3 bestyrelsesmedlemmer. 

    d. Formænd i de nedsatte udvalg. 

2. a. Bestyrelsen, paragraf 4 stk. 1 a.+ b.+ c, vælges på generalforsamlingen for 2 år 

        af gangen. Første gang afgår 2 medlemmer ved lodtrækning.  

        Bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

        Formanden vælges for et år af gangen,  

    b. Der nedsættes udvalg for skydning med 5 medlemmer, gymnastik,  

        fodbold, øvrig idræt. 

        Udvalgene vælges for 2 år afgangen på generalforsamlingen, med halvdelen  

        hvert år. Udvalgene vælger selv formand for et år afgangen. 

3      Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Formand og kasserer dog 18 år. 



§5.  

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, råder selvstændigt over egne  

pengemidler med ansvar over for den samlede bestyrelse. Regnskaberne føres af en  

fælles kasserer. 

Over/underskud ved alle fællesarrangementer tilfalder/udredes af H.f.S.'s Hovedkasse. 

Evt. over/underskud fordeles ligeligt mellem de 4 grupper en gang om året. 

§6.  

H.f.S- kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

§7. 

1. Foreningens medlemmer, ud\ algsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter 

ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene  

 foreningen hæfter med dens respektive formue. 

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for  

 foreningen ud over kontingentforpligtelsen. 

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 

 udbytte af nogen art. 

§8. 

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest den 

 1. marts og indkaldes ved avisannonce med 8 dages varsel. 

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

 hænde senest 5 dage før. 

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og kun hvortil der 

 er betalt kontingent. 

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over 

halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse 

vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.  

 Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger og den underskrives af dirigenten. 



§9.   

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1. Valg af stemmetællere og dirigent. 

2. Beretning ved formanden og udvalgsformænd. 

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. 

4. Behandling af forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent til H.f.S. 

6.   a.  Valg af bestyrelse og suppleanter. 

      b.  Valg af udvalg og suppleanter. 

      c.  Valg af revisor og suppleant. 

      d.  Valg af fanebærer og suppleant. 

7. Eventuelt. 

§10.  

Ekstraordinær generalforsamling skal aflioldes, når flertallet af bestyrelsen finder det 

fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom  

med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4  

uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær  

generalforsamling. 

§11. 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af 

fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.  

§12.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§13. 

Formanden har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.  

Beretning fra udvalgsmøderne aflægges på bestyrelsesmøderne. 

§14.  

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved 

stemmelighed har formanden 2 stemmer. 



§15.  

Da foreningens skyttegruppe er berettiget til at give våbenpåtegning, er skyttegrup 

pens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at til

bagekalde påtegningen over for et medlem, der efter skyttegruppens skøn, af hvilken 

som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben 

§16.  

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.  

Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde. 

§17.  

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 31. januar  

afgiver bestyrelsen driftregnskab og status til revisorerne. Det 1. år dog 14 md.  

(fra 1/11-94- 31/12-95). 

§ 18. 

1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende  

 ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse paragraf 10) 

2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amts 

 foreningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt  

 for skyttegrup-pens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben. 

3. Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdoms 

 arbejdet i Hesselager Sogn. 

Således vedtaget den 22. juni 1989 på ekstraordinær generalforsamling.  

Dirigent: Svend Aage Vistisen. 



Ændret på ordinær generalforsamling den 4. december 1989.  

Dirigent; Svend Aage Vistisen. 

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 2. december 1991.  

Dirigent: Svend Aage Vistisen. 

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 30. november 1992.  

Dirigent; Svend Aage Vistisen. 

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 22. november 1994. 

 Dirigent: Svend Aage Vistisen. 

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 13. februar 2002.  

Dirigent: Svend Aage Vistisen. 

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 13. februar 2013.  

Dirigent: Svend Aage Vistisen. 

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 19. februar 2019. 

Dirigent: Bent Skovshoved. 

Formand: Inge Marie Holmskov.  Næstformand: Kurt Ørnegaard 

 

Lasse G. Hansen                  Ole Vagn Jensen.  Susanne D. Pedersen. 

 

Skydning: René Vogn Gymnastik: Helen Hansen.  Idrætsgruppen. 

     

   Fodbold: Jørgen Elgaard Pedersen 



Langå Tryk 62 25 17 43 


