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Vedtægter for 

 Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn 

  

§1. NAVN OG HJEMSTED.  

stk. 1.  

Foreningens navn er ”KGGO”, Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn.  

stk. 2.  

Foreningen har hjemsted i Gråsten, Sønderborg Kommune.  

stk. 3.  

Foreningen er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse interesser.  

stk. 4.  

Foreningens idégrundlag er, at vi alle indeholder noget, der kan bruges, og som andre har brug for, 

og den enkelte vælger selv, hvordan man vil bruges.  

 

§2. FORMÅL OG MÅL  

stk. 1. Formål  

stk. 1.1  Foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af ligesindede med et handi-

cap. En forening, hvor man kan mødes, udveksle erfaring, lave arrangementer og deltage i sports-

aktiviteter. Vi skal ikke være en brokkeforening, men være en forening, hvor vi vil tage positive 

briller på. Vi vil have det bedste ud af livet og situationen, ikke fylde hverdagen med ærgrelser og 

brokkerier.  

stk. 1.2  Vi vil sætte fokus på medlemmernes ressourcer, og være netværksskabende gennem 

tiltag nævnt i § 2 stk. 1.1.  

stk. 1.3  Medlemmers og frivilliges deltagelse i foreningens tiltag bunder i frivillighed.  

§. 2. Mål  

stk. 2.1  Foreningens mål er at skabe livsglæde i et fællesskab med fokus på det enkelte medlems 

kvaliteter og ressourcer.  

stk. 2.2  Foreningens mål er at styrke medlemmets sociale netværk og troen på sig selv igennem 

foreningens tiltag.  

stk. 2.3  Foreningens mål er at udvikle medlemmets kompetencer og ressourcer i respekt for det 

enkelte menneske og med interesse for hinanden.  
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§3. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB  

stk. 1.  

Som medlem kan optages enkeltpersoner, som er helt eller delvist afhængig af et hjælpemiddel. 

Desuden kan optages gangbesværede samt andre, der støtter foreningens mål.  

stk. 2.  

Eksklusion af medlemmer kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.  

Eksklusion kan kun ske med baggrund i :  

• Gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter, eller  

• Overtrædelse af dansk lovgivning i klubregi, eller  

• Gentagne episoder af mobning/chikane.  

stk. 3.  

Genoptagelse af et udelukket medlem kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.  

 

§4. MEDLEMMETS RETTIGHEDER OG PLIGTER  

stk. 1.  

For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal man have haft tilknytning til foreningen 

i minimum 3 uger og ikke være i kontingent-restance. 

 

§5. GENERALFORSAMLING  

stk. 1.  

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtagelser sker 

ved almindeligt flertal, dog gælder der særlige regler ved opløsning af foreningen. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt.  

stk. 2.  

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 30/3.  

stk. 3.  

Den ordinære generalforsamling annonceres af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden 

ifølge vedtægter.  

 

stk. 4.  

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:  
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1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  

3. Valg af stemmetællere på 2 personer.  

4. Formandens beretning.  

5. Fremlæggelse af regnskab.  

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Arbejdet fremover.  

8. Indkomne forslag.  

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

10. Valg af 2 suppleanter.  

11. Eventuelt.  

stk. 5.  

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag ligger til gennemsyn på for-

eningens adresse.  

stk. 6.  

Stemmeafgivelse er skriftligt, men kan dog være mundtligt, hvis der er flertal herfor.  

stk. 7.  

Fremmødte stemmeberettigede har hver det antal stemmer, der svarer til det antal personer, der 

er på valg.  

 

§6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

stk. 1.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen. Derudover kan 

ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftligt begæring fra mindst 2/3 af med-

lemmerne, når den ønskede dagsorden anføres.  

stk. 2.  

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dags-

orden. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 2 uger efter, at begæringen er 

bestyrelsen i hænde.  

§7. BESTYRELSEN  

stk. 1.  

Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en be-

styrelse på max. 7 personer, hvor 1 plads stilles til rådighed for en repræsentant fra den kommu-

ne, som yder økonomisk støtte til foreningen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen ikke udskiftes med mere 

end halvdelen det samme år. Formand er på valg i ulige årstal og kasserer er på valg i lige årstal.  
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stk. 2.  

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og 

næstformand.  

stk. 3.  

Bestyrelsen holder møde, når bestyrelsesformanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, 

dog mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af 

dagsorden. Indkaldelsen skal så vidt muligt ske med mindst 3 dages varsel.  

stk. 4.  

Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer. Dog kan møderne lukkes ved behandling af person-

spørgsmål, eller ekstraordinært efter enstemmig beslutning i bestyrelsen. Det tilskyndes at supple-

anter deltager.  

stk. 5.  

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld. Ved indgåelse af forpligtende 

samarbejde med interesseforbundne partnere skal disse godkendes af bestyrelsen.  

stk. 6.  

Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er det formandens pligt at erklære bestyrelsen opløst.  

stk. 7. 

Ved bestyrelsens afgang er det afgående bestyrelsesformands pligt at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling.  

stk. 8.  

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens 

stemme afgørende.  

stk. 9.  

Ved bestyrelsesmøder, hvor medlemmer af bestyrelsen er fraværende, er suppleanter stemme-

berettiget.  

stk. 10.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede.  

stk. 11.  

Til bestyrelsen kan opstilles medlemmer, som ikke er i restance med kontingent, bortvist eller eks-

kluderet fra foreningens område. Derudover skal personer, der stiller op, have haft tilknytning til 

en af KGGO´s aktiviteter i mindst 3 uger.  
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§8. TEGNINGSRET 

Foreningen tegnes af formand eller kasserer hver for sig. 

 

§9. REGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENT  

stk. 1.  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

stk. 2.  

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og betales 1. jan.  

Kontingentbetaling giver mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter med undtagelse af 

ældre i kørestol på indkøb.  

 

§10. VEDTÆGTSÆNDRINGER  

stk. 1.  

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.  

 

§11. FORENINGENS OPLØSNING  

stk. 1.  

Til en gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 

hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste holdes mindst 1 måned og højst 2 må-

neder efter den første. Opløsningen af foreningen skal fremgå af dagsordenen.  

stk. 2.  

Foreningens eventuelle formue og ejendom skal efter generalforsamlingens nærmere beslutning 

herom tilfalde et eller flere sociale projekter, som ligger tæt op ad foreningens formål. Dog skal 

formue og ejendom, som kan henføres til det kommunale tilskud, tilfalde kommunen. 

 

Tilpasset og godkendt ved generalforsamlingen den 14/2-2019  

Tilpasset og godkendt ved generalforsamlingen den 2/7-2020 

Tilpasset og godkendt ved extraordinær generalforsamling 28/10 2021 

Tilpasset og godkendt ved extraordinær generalforsamling 19/10 2022 
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Dato 

 

Bestyrelsen Svend Schütt 

  

 Susan Rehfeldt 

 

 Henning Callesen 

 

 Christen Mathiesen 

 

 Kim Christensen 

 

 Conny Jørgensen 


